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Parti Grupu b gün saat onbirde toplanıyor. 
B. M. Meclisi öğleden sonra toplanacak 

Şehrimizdeki Vekiller dün! Milli Şef" 
Ankaraya hareket e~tiler ~~:~~:~:. 
MECLİSiN BUGONKO IÇTIMAINDAN ŞONRA 25 ~:;~:...::,;:::; 
AGUSTOSA KADAR TATiL YAPMASI MUHTEMEL ~;1~~li~~~S~!0~i~! 
--~ ~ • .. saat 10,30 da hususi trenle An-

A kd 1 H A k' ' ' H E karaya gelmiş ve garda başta 
enız a ımı- lktısat ve ariciye ncümenleri Türk B. lif. Meclisi reisi Abdülhalik 

Renda olmak üzere Genelkur-

Ye ti Ve lngilter& Alman ticaret anlaşmasını kabul etti ~::,,,~~;:~il~::~~a~. ::~~~ 
"' -- si Genel Sekreteri Fikri Tüzcr 

ln11iltue Alulenisıle lıi - ve Parti idare heyeti erkanı, 
-ı mebuslar, Genelkurmay ve 

haltimiyetini talı" iy • ı Milli Müdafaa Vekaleti erkanı 
•tme/c ifin, Singapur- ile diğer Vekaletler müsteşar 
d•/ci fi/osuna ela lııı Je. ve müdiri umumileri, Ankara 
nise g•tirmelıtetlir; lıı· Vali ve Belediye Reisi, Mcr • 

.1 r kez Kumandanı, Emniytt mü-

8"1ılntwictı.0 

ro•c;'~ 

x; 
~ 1R 

gııvt 

lnqiliz taııııarelerinin cok sık bombardıman ettikleri topraklar f ı.ı Alıdenİ• hau:ıı:aaınaa diri tarafından karşılanmıştır. 
mühim muh •re lı • le r Garın iç ve dışında toplan -
olması ihtimııli lıuuuet. mış bulunan bir halk kütlesi 
litlir; /n6 iltere lıa ihti. !\filli Şefi alklşlamı~lardır. 

nı • 11 er• 6Öre heııır. 
l~rııyor. Balkanlar.da 

y '-t~n: ABiDiN DA VER 
Bulgar -

I N G I LIZ Fi LO LA R 1 AKDENiZDE BOYOK 
HAMBURG VE KIEL'I BiR DEN iZ HARBi 

1
so _BARDlMAN ETTi ARl!_ESLNDEYIZ 

Rumen, Almanl•r da lngiltere'ye lngiliz filosu Cebelütfa. 

Ü 
ngiliz donanması, Akde -
nizdeki hakimiyetini, ha • BÜYÜK MİLLET MECLt {;1 tçTtMALARINDAN B1R1 

. sınılarının eline geçme • 
••nden k k Ankara, G, (İKDAM Mubabi- öğleden sonra toplanacaktır. 
nı or tuğu Fransız donan- d ) c h · M ı · · k d 

" 

asının zırhlı filosunu tahrip rin en - um urıyct Halk Par- ec isın 23 agustosa a ar tatil 
•ya tevkif d k . 

1 
d' tisi Büyük Millet Meclisi grupu yapması muhtemeldir. Hariciye 

ltalyan d e ere . p~r.çın .~ 1
• yarın (Bugün) saat 11 de topla- ve iktısat encümenleri Türkiye . 

demed 
0~~n_ması, hır ıkı musa- nacaktır. Büvük Millet Meclisi de ( ATkası 3 üncü. saııfada) 

ortad e talunı.dencdikten sonra, ----------------------------
hareban ç~kıldı, bıiyük deniz mu-

Z.~~J.'~.~~~~~~ı;:::ı ·:~~:~: ~:- 1 Pi aka borç la r ı af . ve-
troın nızı. ~akıkaten ,l\fare Nos- • 

cak b.Bıııın.Deniz . haline soka- ya t e c ı I o 1 u nacak Çelı.i . ır faalıyet göstermekten 
tay nıyor. Kruvazör, muhrip ve 
lıi.;'aare . 1ilolar.ı refakat ve 
l:•mii.,e~ı~de, ltalyan nakliye 
lrabJu rııun Sicilya - Pantelleria -
Libya sg~rp yolunu takip ederek 
ita ınustemlekesilc kaçak ve 
hafÇaınak olarak muvasalayı mu-

aıa ett' • . l;iink" ıgıne üphe yoktur. 
llıes u Fransanın ortadan çekil
nın 'j T~nustaki Biıerte limanı
•I· kgılııler tarafından bir üs 
•akra kullanılmasına imkan bı
kinı7;.3'{''ştır. Yukarıda bahselli
ha1t· talyan muvasala hattına 
li<1::1 ~an bu liman, hattiı İngi
dabi •

1 
arşı hasımkar bir tavır 

nannıa mıstır. Çünkü, Fransız do
'Und a ına Yapılan lngiliz taarru
l"ran:n sonra, Vişi hükumeti, 
l~tineız harp limanlarına ve üs-
faz)· ' buralara 20 kilometreden 
llıil:,.•okulacak İngiliz harp ge
llı•'- •ne \·e tayyarelerine ates aç-
ı "" •ınr· · ' talyanı..;nı vcrıniş, Almanlarla 
na tevfik da,. '!'utareke ahkamı. 
ınea; 1• an sılabtan tecrit edil • 
trans •2ımırelen bu limanları 
ına-aanın gayri askeri hale koy-

.. u sına ·· 
•tınişle d. mu~aade, hattiı teşvik 
.\iıden ! dır._ Bızerte, üssünün ve 
lerinin'\ e~ı. diğer Fransız üs _ 
haw ngılızlere karşı bitaraf 
1 a llluha b' , 
arı, İt 1 . sım ır vaziyet alma-
~akas 8 Yanların Akdenizin iki 
seferı~.~~~sı~daki askeri nakliye 
laı· laşt 1 hır dereceye kadar ko
deni, j'ın.'~ olmakla beraber, Ak
dır s· ~rılız hakimiyeti altında_ 
dip. v.~'ı°' Yidan Trablusgarbe gi
••ndaıı ~~ . talyan nakliye kolla
llıü11asi "ı:•. lngiliıler tarafından 
takdir/ . 1~ Jerde Jakalandığı 
kı. ıneıı e! akıbet i kamilen veya 
•laeakt •mba edilmekten ibaret 

" ır. 0 Ünk '· 
lclı;raf ~.~aı~telerde çıkan bir 
d_cııı,dc ha~~·· .lng!H.erenin A~ • 
'' hir h· 1 ımı.~ etını daha mues

JIUrdaki ~ e ~etırnıck i~in Siuga-

1 
cnız kuvvetlerini Akde

'1rka , 

Dahiliye Vekaleti Belediyelerden 
bunların bir listesini istedi 

Şehrimiz şoförlerinin 'Plaka 1 
resminden Beledivcve olan borc-1 
!arının af vevahut tecili icin Da-! 

hilive Vekaletine müracaat olun
muştu. Ö!trendiitimize .ııöre, İz

( Arkası 3 ü.ncii saııfada) 

i N G İL T E R E 1 UZAK ŞARKTA 
JAPONYA VAZİYET DAHA 
GERGiN LİGİ FAZLA KARIŞTll -Japonya Matbuatı 

harpten bahsediyor 
Tevkifler hakkında 
Londrada müzakere
lere devam edilecek 

---·------
Amarika Japonyaya 
bir nota verecek 
Japonya Fransız Hin. 
diçinisinde deniz üs . 
sü ve imtiyaz istedi 

Nevywk. 6 (A.A.) - Tas A· 
jansı bıldırıyor: 

Ünited Press Aiansının bil • 
dir<liğine nazaran. ıvı malıiımat 
alan mahafıl. Çınde Amcrıkan 

menafiine muhalıf harekat do1a
vısı1e. Bırlesık Amerıka hükü
rnetınin Japanya hükiımetine 
yakında bir protcstoname vere
ceğini ·bildirmektedir. 

Nevvork. 6 (A.A.) - Tas A
jansı biJdirivor: 

ihtilafı kolay 
Halledilemiyor 

hücumlar yaptılar rıkfan Akdenize açıldı 1 
Londra, 6 (AA.) - İngiliz ha-

va nezareti biJdiriyor: I' 
Bombardıman tayyarelerimiz. 

de dün ge<e Holanda ve şimali 

Almanya üzerinde uçarak askeri 
hedeflere taarruz etmişlerdir. Hü
cumlar bilhassa Wismar, Kiel ve 
Ban:ıbnrg üzerine teksif edilmi.
tir. 

M•car· Rumen m4zaAer•· 
sinin tem bir itilafla n.ti
c•lenecefİ ii:mit eJilmiyor 

. Budapeşte, 6 (A.A.) - Nim resi 
ınU kaynaklardan bildiriliyor: 

Romanya, 1919 muaıhedelerinin 
ipkası hususunda i.srar ettiği 1 
cihetle. Macaristanın iyi maliı· 1 

mat alan mahafili. vabancı rnat
'buatın Bull!ar - Rumen müzake
!l'atı hakkında nikbinli{?ine isti-

( Arkası 3 üncü saııfada) 

Bohum, Bamın be Cbipol emtia 
garları ile tayyare meydanları da 
bombardıman edilmiştir. Bütiiıı 
tayyarelerimiz dönmÜ§lerclir. 

Londra, 6 (A.A.) - Hava neza
retinin istihbarat servisi, pazar 
akşamı Sterkrado'da bir sun'i 
benzin tasfiye fabrikası üzerine 

(Arkası 3 ü.ncii saııfada) 
. . '"' 

Asılsız bir haber 
İST ANBULDA CASUS ŞEBEKESi 
VAKALANDIGI DOGRU DEGİL -Müddeiumumilik Ha

kikat gazetesi mesulle
ri aleyhinde dava açtı 

H. Onat'ın sözleri 
sinin ecnebi profesörlerinden bir 
arkeoloğun da dahil bulunduğu 
bir casus şebekesinin İstanbulda 
yakalanarak tevki( olunduğunu 
yazmıştır. 

Bu hadise hakkında maluma -
tına müracaat ettiğimiz İstanbul 
Cumhuriyet Müddeiumumiliği, 
istanbulda böyle bir tevkif yapıl
maDIJŞ ve binaenaleyh bu haberin 
tamamen asılsız -0Jduğunu bil -
dirmiştir. 

llfevzuubahis gazetenin bu 
neşriyatı matbuat kanununa son 

M üddeiumumi Hikmet Onat eklenen maddeye muhalif ve suç 
mahiyetinde göriildüğiinden ınüd-

Dünkü •Hakikat. gazetesi, An- deiurnumilik tarafından gazete-

lnni!tereniıı Akdeniz filosu ku
mandanı AmiTal Charles Forbes 

Nevyork, 6 (AA.) - Tas A
jansı bildiriyor: 

4 aitustos saat 20 de İnııiliz 
filoounun Cebelüttarık'dan Ak· 
denize açıldığı ·bildirilmektedir. 
Filo Hood zırhlısının idaresinde
dir. 

Lonc!ra. 6 (A.A.) - Daily Ma
il ıtazetesinin Yakın Sark muha
·biri Akdenizde ıbir sevırhat vap

( ATkası 3 üncü. saııfada) 

Şarki Afrika
da çok şiddetli 
muharebeler -lngiliz motörize kıtaatı 

muvaf' · r kazandı 
Londra, 6 (A.A.) - Rcuter'in 

askeri muharririnin vazdığın1ı 
nazaran, Kinııs African Rifles a
layının ı;ölde silr'atle mlüiyat 
yapabilecek koonvonlarla techiz 
edilmiş olımas ısivaseti bir defa 
daha müessir olduitunu ııöster· 
mistir. 

sı ' uncu sayfada) 

Ünited Press Aiansının bil
dirdiıl:ine ııöre. Japonva hüıkiı
rneti Fransız hlıkütnetinden Hin
dicinide d eniz üslerı vücude ııe
tironek hakkını taJebetmistir. karadan aldığı bir habere atfen, nin mes'ulleri aleı· hine resen da. 

~nqiliz Hariciııe Nazırı Halifaks 
-'-------..AJUlllw...ın..ocYJ""'--.ıı---ooı'--~-"---·-".,,...ı..-'C---Ul®:ı.n....ı.ıı.ııı;ıı,Bllli!\!JllL.-!'-..!'di!!·ıı....'t'."a"-rı"·1ı.__,v:.<e'--'Cco.,.ğ.,rc"a".(~:t'·a.__...f~a."k."ü."lt"'e-·-.._ı~v...,a,_..açılmıştır, 

Ufak bir ıınüirezenin kuvvetli 
bir İtalyan .ııarnizonunu hezime
te uğrattığı, Kenva. Sudan ve 
Haı'bes hududtları üzerind<' l>u-

( Arkası 3 iincii sautadn l 

AMERİKA 
MÜDAFAA 

j ·PROGRAMI 
SUİKASTE 
UGRUYOR 

Sabotajcıl•r harp gemi• 
lerinin makinalarına tahrip 
edici maddeler koymuş 

"Tahrip 
6freten 

İfin müthi, ı;are/er,, 
m•lıteplcr aı;ılmıı 

Hull'un Beyanatı 
Vaşington, 6 (A.A.) - }'ede • 

ral tahkikat bürosu şefi Edgar 
Boover söylediği bir nutukta A
merika müdafaa programı aley
hinde sabotaj hareketleri mey
dana çıkarıldığını bildirmiştir. 
Sabotajcılar tayyare motörlerine 
zımpara tozu ve harp gemileri -
nin makinalarına da tahrip edici 
maden koymuşlardır. 

Bu ajanlar , tahrip işi için en 
müthiş çareleri. öğreten mektep
leri idare ediyorlar. Kütle halin_ 
de tahribat yapmak i~in kaıan a
ra kimyevi maddeler koymak 
maksadile yapılmış planlar ele 
geçirilmiştir. 
Vaşington, 6 (A.A.) - Bugiin 

J'RZ tatiline gitmeden ev.-el Coı· 

( Arkası 3 üncü. sa11fada) 

ALMANLAR 

Manş sahilinde 
Taarruz hazır
lığı yapıyorlar 

Taarruzun 15 gün 
içinde baslıyacağı 

tahmin ediliyor 
Londra, 6 (A.A.) - Bu 'abah

ki gazeteler Almanların Biiyük 
Britanyayı istila imkanına malik 
olup olmadıkları meselesini mü
taleaya devam etmektedirler. 

Bnraya gelen malumata göre, 
düşmanın bu husustaki hazırlık. 
)arı pek ilerlemiş olmakla bera
ber henüz ikmal edilmemiştir. 

·Uzun uzun teemmülden sonra 
bir hüküm vermek imkanına ma· 
lik bulunduklarını zannederler 
tecrübenin on beş gün İçinde ya· 
pılacağını tahmin etmektedirler. 
Bununla beraber bu hazırlıkların 
diğer bir mıntnkada ezcümle Ja
kın şarkta herhangi bir hanket 
gizlemiye matuf bir hile olmaM 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

lngiliz .. Leh 
Askeri ittifakı 

edildi • 
ımza -Polonya ordusunun mas

rafını İngiltere ödeyecek 
Londra, 6 (A.A.) - ~~l.ahiJ· ct

tar mahfillerin öğrendıgıne ı:~
re dün Polonya kuvvetlerinin in· 
giİiz kuvvetlerile te~riki n1csaisi 
esaslarını tespit eden bir askeri 
anlaşma imza edilmiştir. 
Anlaşmayı İngiltere adına, 

Çörçil ve Lord Halifaks, Polon~·a 
ad.na da Polonya Başvekili, or
du b.a~kumandanı ve hariciye na· 
~ı:ı ımza etmislerdir. 

lngiltere hükumeti, Polonva 
(Arkası 3 ıincü sa .~'a-'u) 



l' TFA - ?' 

1 Gil:rı.~:rı. mevz~lesrı ı 

Buğ ay ava ız 
Dönüm başına aldığımız85 kilo 
buğdayı arttırmamız lôzımdır ! 

TUrkiyenin Refahı Artma Yolundadır 

D 
evam eden harbin 940 munu ehemmiyetle telaarlıyaca
senesindc hitam bu - ğız. Memleketimizde bir dönüm 
lup, bulmıyacaj!ı hak- buğday ekilen sahadan aldığı -

mız mahsal 85 kilo tutmaktadır. 
kında yapılan tahminlerin müs-
het neticeler vermediği anlaşılı- Buna mukabil İıtı:iltere, Dani-
yor. İngiltere adalarına yapıla - marka, Almanya gibi memleket-
cak tnnrruzlardan vazgeçildi _ !erde bir dönümden elde edilen 
ğinc ve 941 yılına harbin devro- buğday mahsulü 250 kiloya baliğ 
Iunarak, yıprıttma usulünün tat- oluyor. Bunun sebebi, mezkilr 
bikine başlanacağına dair malu memleketlerde halkın, yani müs-
mat verilmektedir. İtalya ve is- tahsilin, çiftçinin buğday veya zi-
viçrc gazeteleri- raat kültürünün 
nin verdikleri Yıu:1111 ~ yükseltilmiş ol-
tafsilat ehemmi- ı nınsıdır. Komşu-
yete ,ayandır. Hamit Nuri lrm•k larını12 olan Bal-
Hakikaten böy. ikan memleketle 
le mi yapıla - --------- rinden Bulgaris.. 

cak? Kat'i hükümler verilemez. 
Evvelki iki yazımızda, meın. 

leketimizdeki bıığdny istihsala -
tını tetkik eylerken, açlık ve kıt
lık ihtimallerinin memleketimiz
de bahis mevzuu olamıyacağıru, 
rakamlara dayanarak söylemiş.. 
tik. Başka memleketlere, ihti • 
yaçlarıınızdan fazla olarak sata
cağımız bu seneki buğday ınikta. 
rının hiç olmazsa 15,000,000 lira 
tutacağını yazmakla bir hakika
ti ifade ey lemi0 olacaj;ız. 

Görüyoruz ve anlıyoruz ki, huğ 
day, Türk milletinin başta gelen 
gıda maddelerindendir, ihracat 
madd~i haline de gelmiştir. 
Şi.ıplıesiz ki, diğer ihracat madde
lerimizde ,·ardır. Yalnız :Eğe mın
takası istihsalatının fula ibra -
cah, 929 yılından evvel 15u,üü0,0GO 
liraya kadar yükselmi,ii. Dünya 
niyasalarında mahsufat kıymet
lerinin düşmesi üzerine; istihsa
liıtımızın bundan sonraki yıllar. 
da fazlala;ma>ıwı rağmen satış 
yekunu tedricen düşıııilı;, ge~en 
senelerde 80,1100,00U liraya kadar 
inmişti. Ege mıntakası ihracatı 
Türkiyenin umumi ihracatının 
üçte iki•ini teşkil eylemekte idi. 

Mahsul vaziyetiınize dair gelen 
haberlerde, geçen yıl 70 hin ton 
tutan üzüm istibsalatımızın bn 
sene 30 bin ton kadar olacağını, 
40 bin ton eksiklik kaydedildigi
ni bildirmekte idi. Buna mnka -
bil incir, pamuk, zeytin, palamut, 
hububat gibi Ege ıwntakasının 
diğer istihsaliıtının ve tütünleri
nin yüzde yirmiye kadar fazlalı
ğı dahi anlatılıyordu. Şiddetli zel
zelelern rağmen, şark viliıyetleri
ınizin kuaplık hayvan miktarı • 
nın eksilmedİJİİ, Rusya, Yuna -
nistan gibi istekli ve diğer mem
leketlere de bu mmtııJ.anın mez
kur ihracatının geçen yıllardan 
az miktarı tutmıyacağı göriilmek
tedir. Şimali Anadolunun fmdık, 
tütün istilısalatı da yine mem -
nuniyete şayan normal bulun -
maktadır. Görülüyor ki, Ti.ırki. 
ye, önümüzıleki kı~ aylarında ve 
gelerek ilkbaharda, istilısalatı -
n.n ;:cçen yıllara n.isbctle daha 
faLla kıymet, yckfuı tutan ihra
catuu yapmak inık:inlarına ına
lik olmakla müsterihtir. Türk 
milleti, Türk çiftçisi emekleri -
nin boşa gitmemesi, Türkiye Cum 
huriyeti hükiınıeti de, istihsala -
tımız ve iktısadiyatımızın tan -
ıimi husıısunda hürmet eyledi. 
ği gayretlerle, himmetlerle ifti
har etmek, müteselli olmak hak
larına maliktir. 
Buğday siyasetimize ve mev

zuu.muza dönerek, gelocek sene
ler için istihsalatı çoğaltmak hu
susunda yeni planları büyük gay
retlerle tatbike başlamak lüzu.. 

tanda dönüm başına 110, Roman
Jaıla 100, Yugoslavyada 115, kilo 
mahsul alınmaktadır. Kanadada 
bu mıktar dönüm başına 127 ki
lo gramı buluyor. 
Şu ciheti de itiraf etmckliği -

miz lazımdır ki, döaüm başına 
bugüııkü 85 kilo istihsaliıtımm 
arttırmak, mesela Romanya de
recesine çıkarmak lfilla oluvere. 
cek iş değildir. Toprağın gübre -
lenmesi, ekilen tohumların çefit
lerile verim kabiliyetinin tayini, 
hastlılıklarla mücadeleyi, hasat 
ve harman şek.illerinin ıslahı, tar
lanın işlenmesi, hazırlanması, mü
navebe usulünün bilgi ile tatbi
ki bu husustaki lüzumlu işler sı
rasındadır. Bunların tatbiki, is. 
tihsalıitın fazlalnştırılması ıçın 
de çütçinin ziraat kültürünün art
tırılmasını temin lazımdır. Türk 
köylüsü zekidir, çabuk anlar, ko
laylıkla kavrar. Buğday istihsa
latunızın senelik miktarını 350 
bin tondan bir milyon tona çıkar
mak için, Ziraat Vekaletinin bu 
hususta sarfedeceği gayretlerin, 
idari teşkil.it rüesası, menıurla -
rı vasıtasile de geniş mikyasta 
tatbiki beI.liyeccgimiz fazla buğ
day istihsalatını temin etmemiz 
de mühim imil olacaktır. O su
retle ki, kaymakamlardan, nah.i
ye müdürlerinden, jandarma ku
nıandaularından, köy muallimle
rinden, ziraat memurlarına ka
dor bütün teşkilat elemanlorını 
gün kaybetmeden çiftçi ile, onun 
ziraat kültürünü artırmaları key
fiyeti ile alakadar etmiye baş
Ianıaklığıınız en faydalı bir usul_ 
dür. Sulama işlerindeki projele
rin tatbiki, makinelerin tamimi, 
istasyonlara, ambarlara sevki -
yat işlerinin tensiki, ıslahı gibi 
diğer usuller ,semere veren fa
aliyet, mezkılr yeui gayretlerle 
birleşerek muvaffakıyet imkan
larını elde etmiş olacağız. Bu 
gayretlerin neticesi, gelecek yıl
larda Türk hnlkını, müstahsilini, 
çiftçisini ayni zamanda zengin -
leştirccck, refahını arttıracak, 
Türkiyenin imar sahasını geniş _ 
letecektir. 

llAMİT NURİ ffiMAK 

Demir ihtikarı kararı 
nakzedildi 

Demir ihtikarı vaı:ıınıı.k suci
le Sekizin<:i A.slive ceza ma>lı.ke
meıince ikişer sene sürJ?iin ve 
beser yüz lira para cezasına rnah
kiı.m edilmiş olan Garo M0h -
tervan ve Prodromos YO&ifidis 
haklarındaki karar temyiz maılı
keınesince bazı noktalaroan nak
zed'ilmistir. Avın dokuzunda bu 
hadi.seran tekrar mU'hakeme5ine 
b3$1anacaktır. 

Dernek Beni Seviyor! .. 
Y a:z:an: 1(1 Tiır lrfeai: 

.___G_ı_d_o_._M_o_p_a_s_a_n~-ıı:::::::::~~s_e_IA~m_i~l· __ s_e~d-e_s_, 
il No.35 -----1· Kristian eevap verirdi: 

- Ben de senin kalbini görü
yorum Pol. 

Ve hakikaten hiribirlerinin ru
hunu, ruhlarının ti derinlikle -
rini görürlerdi ... 

Pol: 
... aşık, ı:özün gökyüzü 

gibi ı.;.c1 u.1. Aydınlık ve mavi ••• 
Sanki kırlangıçlar uçuyor. Bun.. 
!ar herhalde düşüncelerin ola • 
cak? 

Bö~· le uzun zun bakıştıktan 
sonra birnz daha yaklaşırlar, bi
ribirlerine bir.ız -daha sokulwrlar 
ve öpfu;ürler ve her öpüştiikç.ı 
ı:cne biribirlel'İne bakarlardı. 

ko~arak dere boyuna giderdi. 
K~rken: 

- Sarmaşık, haydi uçalım! 
Derdi. 

Bunu söylerken genç kadını 
havaya kaldırırdı. Ve uçmak, aş
kın kanatlan üstünde havalan -
mak arz11.>11 ikisinin kalbini ya
lardı. 

Böyle uzun müddet koştuktan 
sonra Pol Kristianı bir kayaya 
oturtur, önünde diz çöker, ayak 
bileklerini öperdi. 
Eğer bir şehirde sevişmiş ol -

salardı, aşkları da başka türlü 
tezahür edecekti. Belki daha az 
romantik, daha az havai olacak-
ti. .. de ruhi 

Amerika 
seferleri 

ile şilep 
başlıyor 

Bir Yunan kumpanyasının 

bu seferler Nevyork • Pire -
tan bul limanları arasında 

ihdas ettiği 

İz.mir ve fs
yapılacak 

Bir Yanan kumpaııyası Nevyork ile İstanbul, İzmir ve Pire 
arasında doğru şilep seferleri ihdas etmiştir. İlk vapur N ev

yorktan hareket etmiştir. Limammızdan ilk vapnr ayıa yirmisinde 
hareket edecek İzmir ve Pireye uiradıktan sonra doğru Nevyorka 
gidecektir. Nevyorktan kalkan ilk vapur ay sonunda şehrimize ge
lecektir. Her on beş günde bir İstanbul ve Nevyorktan karşılıklı 
birer vapur kalkacaktır. Böylelikle Amerika ile ticari münasebetle
rimiz tekrar başlıyacaktır. Tüccarlar demir ve diğer maddeler ge
tirtmek için Amerika firmalarile temaslara başlamışlardır. 

Ecnebi garson
lara itirazlar 

Garsonlar Cemiyeti de 
harekete geçecek 

Galata Yolcu sakınu ile Tak
sim Belediye ~aziı:ııoounda •mü
tehassıs• nanıı altlllda Roman -
yalı ııarson kullanılıması scllri
miz ııarnonlarmı da müteessir et
miştir. 

Garsonlar bu 'lı usu:sta J?arSOn
lar cemivetine müTocat ederek 
hırvatlarımn 30 - 40 vılını rnesle
{?e verunis müteaddit tıecrü:bcli 

Till'k garsonlar ıbulunurken ha- ı 
riQten Romanvalı ııarson ııetir

tilırnesini cemivetin protesto et- 1 
mesini isteınislerdır. Bunlar mü
t<elıassısların bilfiil iste calısa

m>yarak valnız ders gösterebil
meleri hakkındaki kanwı kay
dine de işaret ederek kü~ük san'
atlar kanununa istinaden taki -
bata ııeç:il:ınesini de ta lep etm is
lerdir. Cemiyet kevfiveti tet
kiık etmektedir. 

BELEDİYE 

Nakil vasıtalarının 

plakaları 
Nakil vasıtalarının plakaları -

nın •ekil ve renkleııi hakkında 
Dahiliye V ekalotince hazırlanan 
esaslara ııöre veni bir kıı:rarna
me kabul olunarak Beledivcve 
ııönderilmistir. Her verdeki mo
tör. otomobil, otobüs ve araba 
plakaları cu veni kararnamede
ki eşkiLI ve renklere uydurula -
ca.ktır. Bu mevan<la hlilen kır
mızı 7.Elllin üzerine 2iimüsi ra
kamlarla yazılı olan şehrimiz -
deki resmi otomobil ve kamyo
netlerin plakaları da beyaz ze
min üzerine kırmızı rakamla va
zılacaktır. Kırımızı zemin ve ııü.

müşi renkli rakamlı ta:beliılar 
yalnız Vekiılellere ait olaca.ld
tır. 

TİCARET 

Mısır fiatlerı yükseliyor 
Mısır fiatları vülcselmekted!ir. 

Yunanistana aitusros icinde ~ 
lim edilmek üzere 2.500 ton mal 
beş 'lturus 28 saıl'ti:ııııden satıl -
mıştır. Yuııoshrvvaya gönde
rilecek 4000 ton malın veni mah
sulden verilece.ki anla.sılımısiıT. 

hamleleri genişliyordu. 
Bir akşam Marki dedi ki: 
- A.İıdermat dört güne kadar 

geliyor, bütün işleri halletmiş. 
Bn o geldikten sonra hemen er. 
tesi günü gideceğiz. Burada çok 
kaldık. Kaplıcalarda çok uzun 
oturmamalıdır. 

Sanki kıyamet kopacağını ha· 
her almışlar gibi ikisi de şaşa -
!adılar. Yemekte konuşamadılar. 
Başlarına geleceği düşünüyarlar
dı. Bir kllç güne kadar biribir -
!erinden ayrılacaklar ve bir da
ha biribirlerini görmiyeceklerdi. 

Bu o kadar imUnsız, o kadar 
garip bir şeydi ki, bir türlü hav
salaları almıyordu. 

Hafta sonunda Andermat geldi. 
Tirene iki araba göndermeleri 
için telgraf çekmişti. Hiddetten, 
nefrdten bir türlü uyuyanııyzn 
Kristian güne~le beraber uynn
nuş kocasıııı J;ckliyorda 
Kocası yanında üç kişi ile fÖ

ründü. İkinci arabada dört k'şi 
daha \0 ardL 

Marki ile Gontrnn hayret et
liler. Gontrnn sordu: 

- Bunlar da kim.! 

Otobüsler 
Y olJarda müşteri bek· 
lememeleri için sıkı 
bir tarife yapılacak 

Bebekten Trabyaya kadar 240 
kuruş istiyen bir taksi şoförile 
Taksim • Beyazıt arasındaki me
safeyi; yollarda - nizama aykırı 
olarak - müşteri beklemek yü -
zünden gece 40 dakikada alabi
len bir otobÜ'S sahibine belediye
ce ceza kesilmiştir. 
' Bunların belediye yasaklarına 
muhalif hareketleri tekerrür et
tigi takdirde vesikalarının he • 
men istirdat olunacağı da kendi
lerine bildirilmişir. 
Diğer taraftan bilhassa saat 19 

dan sonra otobüslerin yollarda 
ve bilhassa köprü üzerinde dura
rak vapurdan çıkacak yolcular a
ra.sından müşteri bekledikleri 
hakkında vitk.i şikayetler çoğal -
ınıştır. 

Bunwı üzerine; tramvaylarda 
ve tramvay idaresinin işlettij;>i 
Taksim - Beşiktaş otobüslerinJ.ı 
olduğu gibi diğer otobüsler için de 
muayyen hareket ve muvasalat 
dakikalarının tesbit edilip bu sey
rüsefer cetveli mucibince gidip 
gel. elerinin usul ittihazı düşü • 
nülmüşWr. Otobüs komisyonu bu 
işi bu huita tetkik ederek kararı
nı verecektir. 

Ondan sonra da her hat başlan
gıcında hareket, fasıla ve muva
salat zamanlarını gösteren tari
feler asılacaktır. 

Bu zamanı geçirip müşteri bek· 
liyen otobüsçüler hakkında da 
takibat yapılacaktır. 

İKTiSAT 

Afyon 5 liraya çıktı 
Afyon fiatları 325 kuruştan 

500 kuruşa çıkım.ıs. hu battan af
von inhisarı kövlüden mübave
ata ba.slamıstır. 

Dünkü ihracatımız 
Dün Roman va va 100 'bin kilo 

susam, Yunanistana 2650 kik> 
tuzlu kolvos balıi?ı ve Bu!ııaris
tana 10 bin küsur liralı.k zey. 
tin 'l!'Önderimıistir. 

Manifa· u ·a fiatları 
Ticaret Vekiıleti fiat nıüraka

ıbe komisyonu tarafından tesbit 
eclilınis olan manifatura fiatla
rını tetkıık et>ınekte<lir. Vekalet 
pcl·akende 6atı..<;)arda ipekli ma
nifaturalar için kararlasmıs olan 
kiır ni&betini yüz.de üce tenzil 
etmiştir. 

- Aksiyonerlerim. Bu gün 
şirketi kurup idare meclisi aza
larını intihap edeceğiz. 

O kadar meşguldi ki, kans.ını, 
yüzüne bile bakmadan, konuşma
dan, bir şey söylemeden öptü. 
Sonra yedi ki;iye döndü: 

- Siz yemeklerinizi yiyiniz, 
geziniz, dolaşı.Qız, öğleden sonra 
burada buluşalım. 

Emir almış askerler gibi arka
larını dönüp gittiler; merdiven
leri çıkıp otele girdiler. 

Arkalarından bakan Gontran 
ciddi ciddi sordu: 

- Bn fiıtiiranları nerede buL 
dunuz? 

Banker gülümsedi: 
- Fevkalade iyi adamlardır, 

borsa adamları, scrmaycdardır
lar. 

Biraz sonra ve biraz daha g-ü
lüınsiycrek devam etti: 

- Iknim i>lerimlc me~gul o
lurlar. 

:Sotere gitti. Mektııplaştıj'rı 
dol.tor Latonu buldu, baş bıı>a 
konuştular. 

Şirketi kurmak üzere ikide 
•andevıılaiWar. 

j"IG RU 
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Bu seferde keçi kllı 
fiatları yükseldi 

Keçi kılı fiatlarıuda büyük 
bir ihtikar başlamıştır. Piyasa
dan mal toplıyan bazı tüccar
lar hükumetin mübayaata baş. 
lıyacağını görerek 15 gün evvel 
U-50 kurw; olan fiatları 59-60 

kuruşa çıkarmışlardır. G*n 
yıl hu mevsimde yüz kuruştan 
fazlaya yükseltileıı fiatler üze
rinde yine ayni maksatla ha -
reket edildiği görülmektedir. 

Bu ihtikar hareketi hakkın
da derhal tahkikata başlanma
:;ı beklenmektedir. "- ,, 
Gazino tarife-
l eri meselesi 

s~ıediye şubelerinden 

acıl tedbirler isiedi 
İçkili, içkisiz lokanta ve gazi

nolarda yeni tarifelerin tamami. 
le tatbik olunmadığı ve ekser 
müessese sahiplerinin en kötü 
malzeme kullanıp muhtelif ve
silelerle halıl halktan fazla para 
aldıkları nihayet belediyece de 
tesbit olunmuştur. 

Dün bu hususta belediye teis 
muavinliğinden kaymakamlıklara 
gönderilen bir emirde bu netice
ye işaret olunarak yeni tarife -
lerden maksadın halkin aldatıl
masını önlemek olduğu ve hal
buki ekser gazino sahiplerinin 
çeşit çeşit hilelere tevessül ede
rek yine fazla para aldıkları bil. 
dirilmektedir. Emirde bundan 
sonra: 

•Yeni tarifelerin kat'i surette 
tatbiklcrinin temin olunması ve 
gazino sahiplerinin çeşit çeşit hL 
lclerinin önlenmesi için icap e
den tedbirlerin alınıp kat'! acil ne
ticenin istihsali. istenilmekte -
dir. 

MÜTEFERR(K 

Ebe mektebinden 13 
kız mezun oldu 

Şelıriıniz Ebe mektebincien 
bu vıl 13 bavan mezun olmuş
tur. Haseki ihastalıanesiııde me
rasimle diploonaları kendilerine 
tevzi olunan veni eıbe kızlarımı
zın stailarını ikmal eder e1ıınez 
tayinleri de icra olunaıcaktır. 

Küçük haberler 

* Akdenİ2Xien !!elen Ka1kavan 
oi?uilarının Mete va.puruııdaki 

Fransızlara ait ciımentolar ala
kadar makamların müsaade et
memesi üzerine hala bosal tıla
mamıştır. Şilebin muattal kal
ması üzerine sahipleri tese!l>büs
lerde bulunmak üızere dün akııaıın 
Ankarava ıııitmi$leııdir. * Sabıkalılardan İlvas Carsı
kapıda pastırmacı Nazar'ın dük
kanından kiloLuk .bir dimeım caı
dıf!ından yakalanmış ve Ücüncü 
Sulh ceza ımahkamesinde sucuı 
sabit olduf(undan 6 av !ıaııse 
İnahıkı'.ıım edilımistir. * lıımir Fuarı müna5abetile de
niz yollan vapurlarında 'Önü
müzdeki cumartesi ı?iınürıden 
itibaren yüuie elli tenzilat ba.s
lıvacaktır. 

Noterin kabinesi konser verile
cekmiş gibi hazırlannııştL Noter 
Alenin önüne aksiyonerler için 
iki sıra iskemle konmuştu. 

Tam saat ikide Andcrmat gir
di. Arkasında, Marki, Gontran, 
Pol vardı. Onların arkasından 
da yedi kişi geliyordu. 

Andermat bir generale benzi
yordu. Biraz sonra baba Oriol 
ile Kolos ıröründüler. Kuşkulu, 
çekingıli idiler. En son doktor 
Laton geldi. Andermatla barış.. 

mış, kavıtsız ve şartsız hizmeti
ne giraıişti. 

Banker kendisine müfettiş dok
tor ürıvarunı vereceğini vadet -
mişti. 

Her girdikten sonraderin bir 
sessizlik oldu . 

Noter söz aldı: 
- Baylar, oturunuz. 
Bir kaç şey daha söyledi am

ma, iskemle gürültüsü arasında 
du.yulmadı. 

Aııdermat bir iskemle aldı, or
dusunun önüne oturdu, her kes 
yerli yerine yerleştikten sonra 
kıilktı ve konuştu: 

(Arka.>~ var ) 

Ya hancı ismi hasların imliUan 1 
mevzuu hahsoluyor da, imlaları 
ile beraber telaffuzları da türkçe 
leşmiş olan birçok isimler hiç ka
le alınmıyor. 

Neden London yazılan ve Lau
dın okunan İngiltere adalarının 
merkezine Loııdra diyoruz? Ne
den Pari es• in telaffuzu ile Pa
ris olmuştur? Bukarest neden 
Biikreş, Budapcst Budapeşta ve
ya Budatieştedir? Buna mukabil 
neden Nüyorkun imlasını muha
faza ederek New - York diye ya
zıp yazıldığı gibi telaffuz ediyo
ruz? Neden Hollivudun teliif -
tuzunu muhafaza edip Moskuya 
Moskova diyoruz? 
Coğrafyanuzda buna benzer 

yüzlerce misal bulmak kabildir. 
Görüliiyor ki, bu bahis üstünde 
hiç durulmamış, coğrafyadaki 
yabancı isimlerin nasıl yuılıp 
uasıl telaffuz edilmesi lazım geL 
eliği hiç düşünülmemiştir. 
Lodonuıı nasıl Londra olduğu

nu bilmiyoruıu, fakat Pari'n.in 
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Paris olması kelimenin eski im
laya uygun gelmesindendir; ya
zıldığı gibi okununca da Pari pek 
tabii Paris. olur, 

Hollivud, Miamai gibi isimle
rin tclitffuzlarmı aynen muha -
faza etmeleri de sinema rekliim
larından ötürüdür; her halde 
New. Yorkun New - York yazıl
masının da cncv. yani yeni York 
manasına alınarak böyle yazıl
ması da varid olmıyacak bir ih
timal değildir. 
Yabancı ismi hasların üstüıı

de münakaşa devam ede dursun, 
coğrafya isimleri terimler ara -
sına girmelidir. Nasıl Londoua 
Londra, Mosku'ya Moskova di • 
yorSak, bütiln merkez ve meşhur 
şehirlerin telilluzunu da tiirk -
çeleştirelim veya nasıl Hollivud, 
Miaınai diyorsak, Landıu, Mosku 
diyelim. 

Ec:nebi ismi haslar davasını 
halletmek zamanı ıreldi geçiyor! 

SELA!Uİ İZZET SEDES 

' A D L D Y E VE P tO L 8 S J 

Kira arttıran han sahipleri 
tekrar mahkemeye verildiler 
Mahmutpasada İrfanive ha

nı salıipleri Hayirrı ve Kemal 
Kaneti biraderlerden Haviın Ka
neti bu hanı Esad adında birin
den satın aldıktan· sonra milli 
korunma kanununa ımunalif ola
rak mü.stecirleri kira bedellerini 
arttuıdıiiı kin mahkemeye veril
miş ve A.slive 6 ncı ceza mahkeme 
sinde para cezasına ımahkı'.ıım 
olımuştu. 

Bu defa ,gerek Hayın ve ııe

rek Kemal Kaneti, handaki cli
,ğer bir kısını ınüstecirlerin si
kiıveti üzerine tekrar kiravı vük-

selt.mek sucile Adliyeye veril • 
mişlerdir. Bu davaya dün Seki
zinci Asli ve ceza mahkemesin· 
de baslarımıslır. 

Maznunlar kira !bedellerini ve
niden arttınınadıklarını. hu mik· 
tarların milli korunma kanu -
nunun neşrinden evvel tavin ve 
teısbit edılımiş o1d~nu sövle
ntişleı:ıdir. 

Şahit sıfatile dinlenen müs -
tecirler kira bedoellcrinin arltı
rıldıihnı söylemişlerdir. G<'l"Tlı -
ven dii!er ımüstecirlerin celbi i
çin muhakeme b~'lka ıtüne bıa· 
kılmıştır. 

Hasekide 6 ev Bir kız mah .. 
kamil en yandı kemede bayıldı 
Ateş evlerin ahşap olma
sından tehlike büyüdü 
Evvelki gece sabaha kana Ha

sekide Hulbvar ımahallesinde 
Sebzeci sokai!ında 14 numaralı 
Mustafanın evinin ırnullbahından 
vanııın çıkmış ve bu civardaki 
evlerin ahşap olıması yüzün.den 
sür'atle tevessü ederek civarın
daki 10, 12. 16. 23 ve 2'5 numa
ralı ev !eri tamamen vakırruıs ve 
bir ev -de kısmen van<hi?ı hal
de sön<loürülınüstür. Yanan ev
ler ,şunlardır: 

Güzelsel:neci sokai?mda Ce
malin 10 numaralı evi. avuıkat 
Şevket.in 12 numaralı evi. Polis 
mütekaidi Mustafanın 14 nu
maralı. Şükrünün 16 numaralı 
evleri ve Helvacı çıkıınazında 
da İmam Hii.sevinin 23 numaralı. 
İsmailin 25 nwmaralı evleri ta
mamen, Helvacı sokai!uı.da !:ıa.k
kal Şükrünün evi kısmen van
mıslardır. 

Ya~ın cıkan evdekiler ııoliır 
oe ımerikeze alırnnıslardrr. Esva 
kurtar.ıra va çalışanlardan tıir 
genç vanııın esnasında varalan -
mıstır. 
Yangın bos bulunan rnutbalı

tan çı.ktıjh için hadise ehemıni
vetle tetkik edilmekte ve S<ibe
bi araştırılı:naıktadır. Y an.ııın 
esnasında civar evlerde oturan-

GARİP BİR 

İZDİVAÇ 

Nanemolla, bir gazetedeki şu 
roman adını bana gösterdi: 

- Garip bir izdivaç!. 
SonJ'&, devam etti: 
- izdivacın garip olmıyıuu 

var mıdır?. Önce hepsi garip 
ıribi görünür, hatta gariptir. 
BiliUıara düzelir ve garabetler 
ortadan kalkar. 

Binaenaleyh garip olan bir 
izdivaç dePil, bu romanın adı 
olmak gerektir! 
MÜTEESSİF İM 

AMJ\IA .. 

İngilizlerin haber verdikle
rine gönı, Avrupada açlık baş
lamıştır ve kışa kadar daha 
~ok ta yayılacaktır. 

..-

Hayatının da tehlikede 
olduğunu söyledi 

Halı.el.Oğlunda. İlyaıs adında bil 
kavııkhane müsteciri. bu kavr><· 
hanenin sahibinin kızı 35 va.sla· 
rında Betül'ü kacırm: va teo'CO
büs ettiil'i iıddiasile Ad!i,e\·c ve· 
r~ti. Dun Lkinci Aıl:ır ceza 
mahkemesinde İlvasın n:uhakC· 
mesine mevkufen devam edil
~tir. Mahıkeme bu kacırmıYa 
teşebbüs ha.d.isesınin cereyan et· 
tif(i verde ıbir kesif yapılmasınJ 
karar vemnis!Jr. 

Celse kapandı,ğı &ırada davacı 
verinde buulnan Betül a{!lamı· 
ya baslamıs ve hayatını tehlike
de ııördüitünü söylemiştir. Maz· 
nun ilse kendisinin kimsenin ha· 
yatını tehdit edecek karakterde 
bir adam olıınadıt(ını. 'bütün bıJ 
tezahürlerin kendisini mahkü;!ll 
ettirmek .ııavretile \·apıldı!!ını 
iddia etmşit.ir. 

Mahkeme salonundan cıkılır· 
ken Betül birdenbire fenalas • 
llll$. lbayıgınlık alimıetlcri gösd· 
teıımiıs. hunun üzenine hemen /\ 
liye dolktorunwı odasına gıötüri!• 
Ierek tedavi eclil.miı;tir. 

lar bü.vük !:ıir hevecan ııecirrni9' 
lerdir. İtfaiye büyük llıir 11.a~· 
retle calısarak atesin fazla ıze
ni6lamıesine anevdan vennaıı>ilr 
tir. 

Nanemolla ile konuşuyor· 

dnk ta: 
- Avrupada açlığın başl•· 

masına nıüteessifün amma; a(' 
lık, sefalet, hastalık başlanın· 
dan da harbin biteceği yok. 

Dedi "e ila \'e etti: 
- Biri öbüriinü gideruekl 
İSTANBULU 

SEVMEK 

- İstanbulu sevmek.. 
Bu bir fı.knınm başlığıctıl· 

N aneınolla, bu münasebetli 
şunları söyledi: . _.ı 

- İstanbulu sevmek lll!UJ"ı 
ile olmaz, fiil iledir. t'iil bt' • 
linde bir sevgi izharı i~in d• 
laakal 25 milyon lira harta· 
nıak ve netice almak gerektit• 

- Öyle ise bekle AvroP' 
harbi bitsin... . ıf 

Cevabını ''erdim. A. ~ 
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~. ~ ınıq .. , rııı .. ıırır:: 11r111ı-~~ r~~~lııl'9" kd~~!:.~~~~l~v~!~ti 
Kö te ve Piyazc ara am nize getirmekte olduihmu bildi. 

Gi.de Gaıılle i iN GiL TERE 1 Alman la T lramvayda aynen duy ::t::°!:be~ı';~~·ni:'~ıi;.;.::·:.: 
k 1 JAPONYA 

• d "' b • h ginlcştiği şu sırada. İngiltereı~.n 
ıfaafının genı· · .. Jngi/lere'yı· ı·s .. J u_gum ır mu avere: u~ak Şarı.ta, Japonlara karşı _ H~~ıt ;tolunu lrnpıyan Siııgapur 

GERGi
• NLı• Gı• iki genç ve yarı bıçkın çarşı mustahkem mevkiindeki deniz bag v t ,· 1 a"' eder ~e işçisinden biri, ötekine yoldaki kuvvetlerini Akdenize getirmesi 

ragı var l ~ •• bir köfteci dükkarunı göstererci"~ Yazan : Moris Dökobra tehlikeli bir ııarcket gibi görü ~ 

J M tb t 
- llalıcrin var mı, köfteci, pi- nürse de, öyle değildir. Sevkul-.. . 

Jea D'A , n re ın haçı Fransız 

bayrağına ilave edildi 
de~ı-.dra, 6 (A.A) - G€neral 
F aulle, kıtaatı icin üç renkli 
g~~~ı.z bavra~•nı kabul ettfüi 
F' 1

• an Dark'ıın ıbes asır evvel 
~a~anın isti;klali icin mücadele 

1 er en kullandığı •bayrakta bu
~~n .ıo~en kırmızı hac isareti-

n·: ıntiıhap etımi~tir. 
\' ur FranslZ bahriyesi ve ha
m~ kuvw~tleri lkumandanı Visa
lu~ al M~s~lier, emri altında bu
i.iç :n b?tün ;ramilere. puıpada 
da enklı bayrağı. ve ıbas tarafta 

1 .k~ıımızı haçlı bavrai!:ı çekane
l!~rı~ . ~retmistir. Bir Fransız 
sız~sının mürette'batı hem Fran
ırı =· em de dicrer bir dcvktin 

1 uretteıbatından müt€Sekkil ibu
Und · ratrı 1~~u zaıman. bu devletin bav-
çek·ı uc renkli !bayrağın vanma 

1 ecektir. 
li Fransız tavvarderi de tlc ren'k
ta. ve kımnızı hac bavraklarını 

sıvaca'klardır. 

İngiliz filoları 
Ya ıhl (B~-ta:rcıfı 1 inci sa?Jf ada) 
lfup n baskın hakkında şu nıa. 

uatı vermektedir. 
Gece,. da . h 1 ,, arısın n pazartesı sa -

a ııııa l.adar İngiliz bombardı • 
~a~ tayyareleri fabriltaıım üze-
, n. e. uçmuş ve yüksek infilak 
~~ ışluıl kabiliyetli 14 ton bomba 
d nıı~lardu. Yaugm bombaları 
..... ~ı,clarrlan sızan petrole ates ver-
.. ııştir. · 

ilk h"" 
ta ucumdan .... arım saat sonra 
~Ya · " ~ .. recıier .. anouıın geni"1edi-

gıtıı .. .. ,, "' .. 
, gornıuş ve bomba atmıya de-

" a~ı etmişlerdir. 
sil ,askının sonuna doğru alevler 

:;ue yayılmakta idi. 
zar tdra, 6 (A.A.) - Hava ne. G •nden bildirilmistir: 
gilt::e _dii~man tayyareleri İn
geı .enın bazı dogu-ceııup böl-
1111 ~~Jne ~ miktarda bomba at
ve, aardu-. Ne hasar, ııe de ölen 

u . )'aralanan vardır. 
l\tanun .. öğietlen sonra avcılarımız 
hare~ uzerinde bir düşman mu
lıu s e. tayyaresi düşürıniişlerdir. 
de t·'f~tle dünkü muharebeler
tebeat~•.P edile-? ?üşmaıı ınuha.. 
lırr 1 ~ Yarelerının adedi 4 e ba-

.. 0 tııaktadır. 

Parti Grupu 
Alnın <B~t~rafı 1 inci sa1ıf ada.) 
bul ny? tıcaret muahedesini ka- 1 
tınıJt~şle~dir~ 1"1uah<!denin ya. 
tnda ~. ~gunkıi) Meclis içtima
ıtıuı tgorüşülerck kabul edilmesi 

1 eıncldır" B' . 
trenı~ç~k mebuslar diin ve bugün 
'Partter e Ankaraya gelmi~lerdir. 
tinıadgr~pun~ yarın yapacağı iç
l"iiceı~ laarif Vekili Hasan Ali 
'IÖyle 1~ beyanatta bulunacağı 

nıyor. 

Ştıuul\IİZDEKİ VEKİLLER 
GİTTİ 

Şehriıı · d ~afta ıız. ~ bulunmakta olan 
Ceb . V~kıh General Ali Fuat 
arif 't0t1:~ Dahiliy~ Vekili, Ma
~aliy e ~ 1 ~~san Ali Yücel ve · 
akşaın~· ekili Fuat Ağralı dün 
Ankara l. eksı>resle şehrimizden 

Vek'lja hareket etmişlerdir. 
l'e tei 

1
• ~r g~da vali ve belcdi

Vali rrısı ~~ı Kırdar, parti reisi, 
a~r uavını, Emnivet .. d .... ·ı "" aretle ,, mu uru ı e 
beledi ·er, nı.atbuat, vilayet ve 
lanın~lar~::,anı tarafından uğur-- -o 

Şarki Afrika 
lunan( ~~ta.rafı 1 •nci saıJfadCA) 
berter fde_n:vanı(den J?elen ha
taırnı ' nıülız motorize c:ü.ııü -

arının se . b. Darak dü rı ır baskın va-
avıad' ~ sın.anı tamamile rrafil 

1mnı ·· " ll'lan 37 gosterıme'ktcdir. Düs-
et.rni...t· Yerli zaıbit ve asker zavi 

9•ır. 

Naircibi 
tebliR:: • 6 (A.A.) - Resmi 

İleri an··,~ 
ke.şif k uı.rezeleriımi7JC mensup 
ilıerind:llarımız, Bunaajao yolu 
den kü .. Bandada Yerli askerler
tır. ş·~uk _bir grupa rastlamış
Sonr 

1 
•• etlı bir müsademeden 

a dusnıan b' .. ı·· l'alı bı k · ır o u ve iıki va-
rette rak.arak intizamsıız bir su

çe ılırni ı· Vadır. s ır. Bir yaralımız 

c:;·· ---. -Or~~-~ 

orçil Kral tarafından 
kabul edildi 

Lonıdr 6 ~u ak..,~' (A-P.ı-.) - Reuter: 
Baraylnda Basvekıl Buokingham 
buı ıdil-....:_ ~al tarafından ıka-

-IJ4tır. 

a p onya a ua 1 m- yazcı dükkanları kalkıyormuş! Nornıandiya; Okyanusun dal- Nevyorkiadır. Altı gün sonra cey~te ve harp san'atinde, kuv -
Avustralyalılar Alm•n - Yapma be, sahi mi'! gaları üzerinden süzülüp gidi - kendjsine ıniı1aki olacağını. vetleri dağıtmamak, bilakis müm-

h t b 
h d • o r - Vallaa; billaa! yordu. Kamaraların lombar de- - Madam Barklay da «Be - kün olduğu kadar kat'i netice ye. arp en a se ıy olmryacaklar = ~=~:t::~rd~::;n:ayır yaZL ~~:~:~:::~~~~aFr~r:ft~== ~:e~ nu"azdu:~.'a .. l.ip Cemiyeti~ azasından riııe toplamak mühim bir pren-

Lo dr 6 (AA) A t al 
., siptir. Ingiltere, Fransız donan -

To"·YO, 6 (AA.) - Stefani: n a, · · - vus r - yorlarmı"! sule getiriyordu. lier an '-'eni H ""' fl h "' J - ayır, Mösyö ... O, daha zi- ması da kendi donanmasile be • 
inailiz _ Ja.Pon ıı;!eııı;tinlil!inden ya sanayi nazırı ug; es bU1?Ün - Peki amma, bunlar kalkar- dünyaya biraz daha yaklaşıyor - yade Ketty ı"sını"le maruftur. Heı Fo d' - · • b' b · t 

1
· raber oldugu· müddetre, Singa-

b
- ı..--rlen "az"'teler Londra ıhü- v.er un resmı ' ır ı evana ta n- sa biz zillivı· nerede "işireceg" iz? duk b'· ··k " (1..1~ Fo --· .., • gece uyu tiyatroda dans eder purdaki deniz kuvvetlerini Av-

k.,.••netın' 
1
·n bir harp vıesilesi ih- gilterenin Almanlar tarafından [Karııınuzı nerede doyuracag" ız'l] Sigara salonunda kimseler yok- M'" ·· B ki ' ..... · ı· ta:kı·ı· · d A1m 1mak osyo ar ay, cebinden bir rupaya getirmiye muhtac; değil-

"1a" ettil1ini, rbu sebeple hüıkfune- ıs.ita ı uırın e an o - o zaman? tu. Kürük bir masanın önünde si. foto2raf "ıkardı liko··r kadehi ile d' f k u ., "" 

1
. . " · · " , ı; a at Fransa, sahneden ,.ekil. 

tin lngilterede bulunan bütün tansa ngıliz olmayı tercih etLi- - Tokatlıyanda! gara içiyor, küçük kadehten ara kibrit, k~tu~unun arasına koydu. dikten sonra, bu kuvvetle;c de 
J " ~u aç o uştur. Uzak Şarktaki 

Japo
n tebaasını derhal ~ri ça- ğini, çünkü bu suretle va::;aımak - Bırak şimdi alayı be! • sıra bir yudum konyak alp.·or - Ke.tt~ nın cıdden gu'"zel bı"r ,.eh. ht lnı 

ğırm~ı ve müsbet bir şekilde şansının bir& karsı üç nis"oetin- - Pandelide! dum. Birdenbire karşıina bir yol- resı, ınsanı çileden çıkaracak de- Ingiliz kuvvetleri, harpten ev • 
hareket ebmesi lizıımıge.Ldııj!ini de olacağım söylem.istir. - Pandeli de kim? cu dikildi. Dikkatle yüzüme ha- recede güzel gözleri vardı. vel, kısmen Singapur, kısmen 
yazmaktadırlar. Uırnumi Harpte Avustralya - Bizim patronun her gün kıyordu. Sanki büyük bir kaba- - _Madam Barklay cidden gü. Hong _ Kong'da olmak üzere 6 

Haber verildiğine ı:?Öre, Lond- Başvekilliğini "'anmış maruf dev- ziftlendiği lokantanın sahibi! hat işlemişim gibi ... Siyah bir al- zel hır kadın! Bu ne güzel, bu ne ağır. v.e hafif kruvazör, 1 tayyarl! 
raıda muzakerelere devam c-dile- let aıdaımlarından ıbiri olan Hu!!- - ~rası da bizi açmaz! paga c~ket, siyah bir pantalon tatlı, yakıcı bakışlar! •. Ne mini- g_emısı 2 mayn gemisi, 14 muh _ 
cek ve Jaıpon Hariciye nazırı hes sözlerine sövle devam etmis- - Oylc ise biz de şimdi tıkı- giyinmişti. Diiğmclcri, ta boynu- mini ağız ... O da, cemiyetinizin rıp, 15 denizaltı gemisi, 6 hücum-
c.Mat.suha» İngilterenin Tokyo tir: nırız! na kadar ilıkleneıı • r yeleğı, kı. nizamlarına riayet ediyor mu?.. botu, 7 ganbot, 1 monitör ve 9 
sefiri Sir cCraiı:üe• ile eörüs- Eğer hadiseler yalnız bir sinir - Nerede? sa ve selliiloit bir yakası vardı. - Hayır, Mösyö ... Beni müte- ınayn tara~ıcı gemi ile diğer yar· 
müstür. mukavemeti meselesine inhisar ,...... ( ..... ) efendide! İlk nazarda sade, ddtli ve perhiz- cssir eden de budur. Avrupada, d_ım~ı g~~lerdeıı ıniirekkep ha-

Tokyo, 
6 

(A.A.) Reuter: etse İnl?ilizlerin Almanlardan zi- - Onu da geç! kar bir protestan papası oldu - Polonyada, Lihanyada, Yuna- fıf hır ~lo ıdi. Bu kuvvet, Japon. 
Dcınıd Aiansına göre, Hariciye vade dayanacakları muhakkaktır. - Beyazıttaki ( .... ) efendi na- ğuna hükmettim. nistanda, Sırbistamla, hatta Pa- larla hır harp vukuunda, İngiliz 
nazırı Matsuıka İngiltere tmpa- Almanlar İııe'ilterevi bomtban::l.ı- sıl? lla!indcn ben.imle konusmak riste birçok kimseleri ikna \'e ce. tlonanması yetişinciye kadar, 
ratorlugunda Japon tebaa&ının man ettikleri zaman. İngilizler - ~ da bize söylemez! arzusunda bulunduğu anlaşlh - miyetiınize f?'irnıelerini temine 1 Hon,g-Kong ve Singapur üsleri-
haksLZ yere tevıkiileri mcseles~n- de Berlin'i lbombardınıan ederek - Oyle ise yaşasın işkembe yordu: muvaffak oldum. Fakat, maale- ne uayatarak faal bir müdafaa 
de takuıdığı tavır hakkında In- vaıkıp vıkacaklardır. çorbası! - Buyurt:nuz, dedim, bi4· kon- sef lfotty'yi kandıramadım. O, yapn~ak v~zifesile mükellefti. U-
gıliz hükUımetinin nazarı dikka- Pasifik denizind~ki vazivctten - Haşşöyle! İşkembe çorbası, yak almaz mısınız?... bir türlü cemiyetimize dahil ol- zak ~~rk filo~uııa Avustralya ve 
tını ceLbedildiğini bu~ün nazır- bahseden Hugıhes, bu vazivetin tuzlama, pişmiş kelle... Kaşlarını çattı, ellerini masa- mak i:otemiyor. Bana yardımda Ycnı Zelandanın küçti.k filoları 

·k Ld ~ h l Zeytt" · h d a nın u"'zerı"ı1e d·n·adı sert bı"ı· rehre bulunmanın ·1 ·•ha fa ... ·dal I da '-'ardını edccnktı', 
lar meclisine ıbildıirmis ye sim- nazı o ugunu ve su u etle va- - n, peynır, ıyar, om • .... ' " u.. J ı o aca - " .... · ilt ı t k b.ı:.;ı b'l -· tes il,. ,.e go .. zlüriııi go· ı.lcr;uıe dike - ."'.'mı sö.vlii"or. Cenıı·".·~tımı·z le • Bugün Japonya ı'le ın· ilt 
di yapılan tescıbbüsün In:! .::e: ıame es t·~~·~ ı ecegıni söyle- ... " "' " • - ' g ere 
deki aksülılımelin ,boklend.igını rni~tir. Avustralva devlet ada- - Kışın pastırma, sucuk, la- rek: lıiııde propaganda yapıyor. Fa- ~r~ın~a harp ~ıkarsa. diınyanın 
ve bunu müteakip Japon hü- mına -öre bu,,.ünkü vaziyetin kerda... - Mösyö, dedi. Sıhhatinizi bo. kat disipline tabi olmamak şar- uçuncu derecede tlcııiz kuneti 

• · · b k.ild · Bahard · zu'-·oı-sunıız! l\lnhvc<lh·orsunuz!.. tile... ol __ an Japon donanıııası'le bu ku··. 
kılmelinin vaziyete yarasır oır su veva u !'le · e inldsafı In _ - a cı.roz... " ., haLtı hareket kabul edecel?"ini giltereve taarruzla veya bu ta- - Ya sonbaharda? Yuzık de:ğil mi, gençliğinize'?... - Anlıyamadım?., çuk kuvvet, çarın~aınaz; Avrupa 

Sonb h d d · - Sıhbatiıııi ıni bozuyorum? - İzah e<lc"ini: Geceleri, ti • da meşgul olan lnı:!iliz donannıa-
ilave etmi:;;tir. arruzun tehiri ile alakadar bu- - a ar a a çıngene pa- J d lunmaktadrr. lanıutları başladı mıydı; alırsın iki Affedersiniz amma, ne demek is- yatrcrlan sonra, ccntihuenlerle sı a onun yardımına koşamaz. 

____ 
0 

palamut, koyarsın ıskııra:va. nar tediğinizi anlıyamadım... beraber gidiyor, kendilerini I.an- Hong - Koııg ile Siııgapura ka • 

Romanyadaki İngili-l
ler işten çıkarılıyor 
Bükre!'f, 6 (A.A.) - D. N. B. A

jansı bildiriyor: 
llükiımet, ev,·elce Sclıell kon-

sorsiyomuna mensup bulunan 
A5trn Itoınana petrol şirketinden 
70 I.ıgiliz mühendisinin vazife -
sine nihayet vermesini istenıiş
tir. llareketleı·inde lngilizlere 
derhal bir vize verilecektir. 

AMERiKA 
(Baştarafl 1 inci sa~Jfada) 

dell Hull, c:Silahlanmıya devam 
etmeliyiz,. demiştir. Havana kon
feransında Amerika, kılasınm 
müdafaası için hazırlanmıya baş
lanıamn ve Amerikayı tehdit e -
den tehlikeyiön!emenin zamanı 
geldiğini artık anlamıştır. Şid -
uet, iııtila ve tahribatın muazzam 
kU\ vetleri, dünyayı birer vahşi 
hayvan gibi dolaşmaktadırlar. 
Bunlar mahiyetleri itibariyle, ken 1 
dilerine yıkılmaz kuvvetlerin 
karşı koyduğuna ka!ıaat getirin. . 
ciye kadar böyle saldırmakta de
vam edeceklerdir. 

Hull, sözlerine şöyle nihayet 
vermiştir: 

- Silahlanınıya devametme • 
liyiz. Hem o derece silalılanma
Iıyız ki, istila kuvvetleı·i yalnız 
bize karşı değil, bu nısıf kürenin 
hiçbir noktasına hücum etmiye 
cesaret edemesinler ... 

ALMANLAR 
(Baştarafı 1 inci sayfad«) 

da müsteb·ad dei{ildir. 
Askeri kıtalarm ihracı i.çin pla

nörlerin kullanılması mümkün 
addolumnaktadır. Bunların Mans 
denizi üzerinde Yunkers nakliye 
tayyareleri tarafından vedekte 
ceki1mesi ve her Yunkers'in iki 
veva daha ziya.de planör ce.kırne
s.i ımuhtemel ı?örülımektedir. 

Malfundur ki A.lımanvanın mü
hiım mik.tarlaııda planörü var
dır. Bunların her biri altı ila 
sekiz kisi ta.c;ıvabilmektedir. 

Motörsüz tayyarelerin en bü
yük faydası S?iirültüsüz u.çttna
ları ve on metre muraıblbaı ~ilbi 
ıküQilk bir saha üzerinde ıvere 
inebilımelerinıdodir. 

Montrol Belediye 
Reisi tevkif edildi 
Montreal. 6 (A.A.) - Mont

real Belediye Reisi House dün 
aksa:m sokakta tevkif edilmis
tir. House ge(.-enlerde mecıburi 
askerlik planına muhalif olduf!u 
hak.kında ıbcyanatta bulunmus 
ve kendisinin askere kaydedil -
ım.iyeccğini ıbikl:irerek aıhalive de 
kendisi gibi hareh.-ıet etıınesini tav
sive eylemişti. 

Dikilide zelzele oldu 
İzmir, 6 (AA.) - Dün sabaıh 

9 da Dikilide ilci saniye devam 
eden ve hasar vaıtxmıvan lbir zel
zele ohımstux. 

AKDENIZDE 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ımı.s olan bir ımüşaıhidin intiba
larıııı nakletmektedir: 

•Mısır - Malta - Mısır se'J,Jaha-

gibi kızardı mıydı, bir ha~ ia so- Yanımdaki sandalyeye oturdu. dırmak, cemiyetimize iltihak el- ..ııanıp kalacak olan bu gemiler, 
ğanla ve afiyetle indirirsin göv- Si~·ah şapkasını dizlerinin üzeri- tirmek için... orada hic;bir i~ göremiyecekler _ 
deye! ne kc.;ydu. Dikkatle yüzüme ha- - Büyük fedakarlık doğrosu!.. d~.r; .. d~uizaltı geınilcrile mayn 

OSMAN CEMAL l{AYGILI ·kıyordu. Altın sigara kutumu u- . - Eı.:e~ mnmıı, çok şampanya, ~okucu \oe tarayıcılar müstesna . 

Balkanlarda 
f Baştarafı 1 inci sa1ıf ada) 

ı ..... etımemek.t.edir. Böyle bir '\a
<:ıyet, Bul•gar ve Macar ıınetali
ibatının halli için muvafık bir 
hareket tl."Skil etımemekt.cdir. 

Trianon muahedesi ,burada ka
nuni bır esas olarak telakkı edil
memektedir. Macar mat"ouatı e
sas olarak, 1'elgrad·mü~arekesi
nin 1918 de tayin etııniş o1du~u 
Maros ve Szaırnoo nehirlerini ta
ılcibcden hattı kaibul etmektedir. 
Macar ekalliyeti ·bu hattın aeri
sind.e kalımIBtır. 
Macııristan sifayap olaıınıva • 

cak ıbfr vara aQmayı aı-..:u etme
mektedir. İstediği şey, Roman
ya ile iyi k<.«n.Şuluk müna:seba
tı tesis etmekten maada. ıbu mem
leket ile olan münasebetlerini da
ıha ziyade iyileştirmektir. Ma
amafih. oldukça vasi ııni.kvasta 
arazi ter.ki o.lımaksızın, momnu
nivetıbahs bir sureti hal bekle
nemez. 
Büıkr~. 6 (A.A.) - D. N. B. 

/bildiriyor: 
Rıo.manyanın Rıoıma sefiri Bos

soy dün aksamdanberi Bülueş
tedir. Vaktile Raınanyanm Bu.
dapeşte sefirli.iHni de vaomı:s olan 
Bossov Macar hükfuuetile. Ma
caristanla Romanya arasında.ki 
münasebetlerin kat'i surette hal
line müteallik müzakereler<! baş
lamak üzere Peşleve e:idecektir. 

Budapeste, 6 (AA.) - Havas 
biklirıvor: 

zattım: sıgara ıçıyor. Kumar oynuyor. ~u halde, Uzal~ Şaı·kta, Japonla-
- Bır sigara tal.~im edebilir ~unların fenalığını göstermek, ra karşı bir i~ göremiyecek oian 

miyim?.. ıs.bat etınek için... bu gemile~i, Akdcnize getirmek 
Çehresinde biiyük bir nefret - Bari muvaffak olabiliyor \"e orada Italyanlara karşı kuL 

alameti pcycla oldu. Reddetti: mu?... laı:_ıııak sevlmkeyşin kunetleri 
- Ciğerleruıizi nikoti11le zehir- - Evet, fakat. .. Cemiyetimiz a- dagıtmayıp biliuds kat'ı netice a-

liyorsunll1:, .Mösyö!.. zası arttıkça karımm da mücev- lı:"acak yerde toplamak prensi-
- Ya, öyle mi?.. heratı artQ•or. Her gece dönüşte pıne uygwıdur. Bu itibarla, :raL 
Garsou, bir şey isteyip isteme- bir pırlanta yüziik, bir inci ger- nız denizaltı gemilerilc mayn ge-

diğimizi sormak için gelmişti. Bir danlık veya kıymetli bir biblo ile milcrinin ve yardımcı gemilerle 
dama tahtası ile bir deste iskam. geliyor. Proı>agantla hususunda birkaç muhribin orada hırakil -
bil kağıdı getirmesini rica ettim. pek ileri gittigini anlıyor bil: fe- ınası, diğeı·lcrinin Akdenize cel-
Konyak ve sigara içmiyen bu yol lakete uğramasından korkuyo • .,ı, İngilızlcr i~in çok daha fay -
arkadaşımla bir parti oyun oy • rum. Haklı değil nıiyim?.. dalı olacaktır. 
namak, bu suretle vakit geçir • - Yerden göğe kadar!.. . Esasen, Japonları, Uzak Şarktı 
mek istedim. Bunu reddetnıiye • Altı gün geçti. Her sabah, kıy- lngilizlerc karşı harbe atılmak-
ceğini zannediyordum. Halbuki metli dostuma güvertede tesa - tan meneden kuvvet, bu zai( filo 
o: düf ediyordum. Ve her gün bık- değ-il; Amerikan donanmasıdır. 

- Mösyö! ... Dedi. Oyun, insan- madan, usanmadan, yorulmadan ~er bakımdan bir müttefik gibi 
ların mahvına sebep olan bir şey- mücadelesine devam ettiğini gö- IngiHereye yardım eden Ameri-
dir. rüyordum. ka, biitiin deniz kuvvetlerile in. 

Du yabancının hali, bu garip Nevyorka mu\'asalatmuzdan gilt\!r~ye müzaheret edeceğıne 
sözleri tuhafumr gidiyordu. bir gün evvel, komiserle görüşür- göı·e, lngilizleriu bu bakımdan da 

:Merakla sordunı: ken, bana söylediklerini anlat • Singapurdaki kuvvctleri.ui Ak -
- Affeder:;.iniz, Mösyö, kim • tını. Güldü ve şu cevabı verdi: denize getirmeleri icap ede~. Ana-

siniz siz?... - Hakikateu çok garip bir nu. vatan tehlikede olduğu bir sıra-
Cebinden bir kartvizit çıkar • mara ... Sofrac.ln buzlu sudan baş- da, oradan fazla kuvvet a:nramı-

dı: ka bir şey içmiyor. Öğlenden son- yac~k olan İngiliz aıniralİiği Ak-
- Müsaadenizle kendimi tak- ra, ancak hayatiyat::ı, Iıiknıiyata, denızdeki hakimiyetıni daha mü-

dim edeyim: Edvin Barklay, A- metafiziğe, şc'niyctc ait ciddi e- essir blr hale .getirmek için bu 
merikanın Pcorya eyaletinde, serleri okuyor. Davasına bu ka- tedl>iıe başvurmuştur. ' 
beyaz salip ceıniycti reisi.... dar bağlı ve bu kadar ciddi bir Akdenizde \ 'C Akdeniz havzn.. 

- Şeref verdiniz, !\lös~ ü Bark- adama nadiren tesadüf olunur. sı.nda, b_ugii.n daha ziyade tedafüi 
lay ... Ben de kendimi takdim e- Limana girdiğimiz günün sa - bır vazıyet alnıış olı:ın İngiltere 
deyim: Hanri Glasu.rel, muhar - bahı bar kapanıyor, likör ve içki burada tedrici bir sua·ette deniz 
rir... dolapları mühürleniyordu. Yol • kara ve hava kun·etleı·ini arttır: 
Konuşmıva başladık: cular, gümrük ve pasaport me • mak mecburiyetindedir. Çünkü 
- Peoria'da bir cBeyaz Salip murlarına verecekleri cevaıJları Trahlusgarpteki İtalyan ordusu~ 

Cemiyeti. tesis ettik. Gayemiz, hazırlıyorlardı. Geminin dokto~ nu, yazın geçilmez bir halde o-
bütün dünyada maddi ve mane- ru ile komiseri endişeli bir tavır- lan ~öl, Habeşistan ile etrafın-
vi, cismani ve ruhani itidal, ka. la yanıma geldiler: ~;.ık.i müstemlekelerde bulunan 
naat ve perhiz hakkında propa- - Dostunuz Barklayı gördü • lüıly~n . kıt'alarını da yağmur 
ganda yapmaktır. Vücudiimüzü nüz mü? Dün gecedenberi mey- mevsımı, hareketsiz kalmıya 
mahveden alkol, tiitün, kokain, danıla yok. Acaba nerede?.. mahkum etmektedir. Sonbahar 
morfin, afyon gibi mükeyyifatın, Hep birden aı-amıya karar ver- ve kı~ g~lince, İtalyan kuvvetleri, 
poker, bakara gibi oyunların ö- dik. Salonlarda güvertede yok- t~arru~ı har.ekeUcrde bulunabi -
nüne geçmektir. Hülasa, medeni- tu. Kamaıasına gittik, kapıya lırler. işte, lngiltere, bu ihtima-
yet . icabatı olarak kullanıldığı id- vurduk. Cevap veren olmadı le karşı, ana vatan tehlikede .. ı. 
dia olunan bu şeylerin istimali· Komiser: • dukca tfili bir darülharckat ol • 
ne mani olmaktır. Fakat cebir ve -:- Açalı?1, bakalım. Bagajları masına ragmen, Akdenizc de 
tazyik yoluyla değil, propaganda yerınde mı? kuvvetlerini arttırmakladu. 
ve nasihatle; bunların maur _ ~e~.i. Yavaşça kapıyı ittik. ABİDİN DAVER 
ratlarını, fenalıklarını göstermek Mosyo Earklay, yerde ;\'atıyor _ 
ve işbat etmekle... du. Fakat, zil zurna, kütük gibi 

- Programınız çok güzel, l\Iös. sarhoş! ... Yatakta da dekolte gi-
yö Bark.lay. Yalnız birkaç şey u- yinmiş iki kadın ho;layıp duru-
nutmuşsunuz?... yorlardı. Onlar da sarhoştu. !lıa-

-Ne gibi?... sanı-? ü~erine yedi boş şampan· 
- Mesela aşk!... ya şısesı, devrilmiş likör kadeh-

Plaka borçları 
. (Baştarafı 1 inci sayfada) 

Dailv TelegraPh. Alınan ha
zırh'klarının Baltık denizinde 
ve Holanda ile Belçika kapıla
rında gizlice devam etmekte ol
duğunu vazrnaktadır. 

timi sanki Musolini mevcut de
ğilmiş qibi tamamladım. Yaptı
ğı.m bu se~ıahat, İtal'J.lantn de
vamlı şekilde müdafaada bulun
duquna ve İnqiıterenin Akdeni.zi 
nezareti altında tuttuquna en 
mükemmeı bir delildir. Ne qi
diş ne de döndfa seuahatimde, 
Musolini'nin adeıçe faik kuvvet
lerine ve övünmelerine raqmen, 
Malta etrafındaki deniz mınta -
kasına hakim olmak için herhan· 
qi ciddi bir tesebbüs mevcut qör-ı 
~edim. Ilal?.·uki bu teşebbüs, de
nız aşırı. mııstemlekelerile olan 
münakale yollarına hakim olmak 
bakımından Musolini icin ha'Ua
ti bir ehemmiyeti haizdir. Akde
niz otuz senedenberi bu. kadar 
boş olmamıştır. Gidip qelen. qe
milerin hemen hepsi İnailiz ti
caret ve harp qemileridir. lnqi
lizler tek oir ital'tlan qemisi qör
meden her qü.n binlerce mil u
zunlııqundaki deniz sahalarını 
kontrol etmektedirler. Mıısoli?ıi
nin denizaltıları her zamankin
den çekingendir, zira batırılan 
yirmi ve belki de daha ziyade ' 
denizaltısına mukabil Musolini 
hemen hiç bir muvaffakıwt el
de etmemiştir. İnqiıiz harp qe
mileri ile vuku.bu.lan son iic mü-

, sademelerinde, İt;ah;an qemici-

Üç taraflı Mün.ih anlasması 
.i.::i~aristan siyasetinin esasıdır. 
Ve Macaristan bu esastan bir par 
mak bile avrılamıvacaklır. İyi 
<tıaıber alan mahfiller. Roananva 
münasebatı meselesinde Ma<:ar 
nokLai nazarını bu suretle tarif 
etımek.tedirler. Macar - Rwnen 
müzakerelerinin RQmanwmın 
fevkalade ırnuralhası Boosov ile 
M.acaristanın Bü.k:re~ sefiri Lar
dossy taraıfından idare edilecei!i 
zannedilmektedir. Bahis mevzuu 
o1acaık meseleleri esasından ibilen 
·bu iki murahha:sm ımüza.kereleri 
~ok kolavlastıraoa!rı tahmin e
dilmektedir. 

Mösyö Barklay izah etti! leri, yırtılmış sigara paketleri, 
- cBeyaz Salip Cemiyeti. aş- iskanbil kağıtları ve poker fiş-

kı ~bul ediyor. Fakat meşru bir leri vardı. 

mır, Actana. Konva, Edirne Es
k~-ehir, Diyaııbak.ır, Trahzo~ ve 
cm::;ali ıbazı ıbü:vük sehirlerdeki 
baz~ ot~bil, ıotobüs ve ıkamvoı 
sahıpl~r~ın. ımahalli Belediye
ler: brrıkırnıs plaka bordarı ol
dugu Dahiliye Vekaletınce an
la_:sıl:mııstır. Bunun üzerıne Ve
kalet bu borcları af veva tecil 
etmek için tetkikler vanmavı ka 
rar laştı:rmıstır. 

Küçük naklive l?emilerinin Ki
el kanalı skai-er volu ile siımal 
denizine ,.önderilmesi kolaylık
la mümkündür. 

I ngiliz - Leh 
(Bastarafı 1 inci sayfada) 

kuvvetlerinin masraflarını temin 
için icabeden tahsisatı verecek
tir. Polonya tayyarecileri İngil. 
tereye gelen Polonya subay ve 
pilotları arasından alınacaktır. 
Bunlar İngiliz tayyarecileri hak
kında tatbik edilen muameleye 
tabi olacaklar, teçhizatları İngi
liz hava kuvvetleri tarafından ve 
ı·ilecek ve talimleri de bu kuv -
vetler tarafından temin edile -
ccktir. Üniformaları İngiliz üni
forınasının ayni olacak, yalmz 
Polonya işaretini hhnil bulwıa
cak.tır. 

leri İnqiliz donanması ile İnqli.z 
hava. ordusuna mensup tmruare
lerin inisiuativ, sebat ve cesa-
retinden sita-vişle bahsetmişler
dir.• 

Londra. 6 (A.A.) -Armirallik. 
Marsone ismindeki ımavn toplı
yan balıkçı j!emisinin bir di.is
man mavnine çarparak battıaını 
te'bliğ etımL<ıtir 

Uzak Şarkta 
(Baştarafı 1 inci sa"Yf ada) 

Ayrıca Hindiçini.d~m yapılan i:h~ 

racatın vasi ırni'kyasta ~ğaltıl· 
ması ve bilhassa demir. maden 
kömürü ve kalayın fazla i'hrac 
edilmesi hakkında bir itilif ak
dini de istemi.o:rtir. 

Japcn harıp .ııemi1eri Fonnq
se'den c:enuJbi Cine doi:rru hare
:ıc"'t edeceklerdir. 

Buloar ve Macarların Roman
vava karsı serdettikleri talepler 
meselesinde Al:manyanın noktai 
nazarını Rumenlere hatırlatmak 
va"Zifesini aldığı zannedilen Ck>
dius'un Bükrcs seyahatine de e
henırnivet vı.ırilımektedir. 

Bir kadın yan•rak öldü 
Galatada Muırnhane <:addesin

de 11 nUımaralı dükkanın üze
rindeki od.ada birisile metres o
turan Tasköorülü Nıurive elin
den vanan 15ırrıbavı düsürmüs 
ve üstüne dökülen gazların bir
denbire parlaması neticesinde 
muhtelif yerlerinden vanmıs ve 
kaldırıldı!rı Beyoğlu hastahane-

) 

sinde ölmü-ştür. Cese.di.n defni
ne ruhsat. verilmi.s ve ta<hlükata 
baslanmıstır. 

• 

şekıldc. Yani izdivaca müncer Komiser, hayretle yüzüme bak. 
olmak. şartile. Aksi halde, yani tı ve şu s(iz)eri söyledi: 
~eşruıyetten ayrıldılar mı ı.at'- - Amerikalıların psikolojisini 
ıyyen reddeder. hak.kile anlamak, hüküm ver -

:-- ~adığıına göre siz ve ce- mek bizim için kabil olnuyan, 
nııve~m~ .lll;ensupları mükeyyifa- güç bir şey! ... 
tııı hıçbırını kullanmıyor, sevgi 
hususunda da çok şiddetli davra
nıyorsunuz. 

- Evet, fa!tat yalnız bunları 
kullanmamakla iktifa etmiyoruz. 
Kullananları da vazgeçirmek için 
elimizden geleni yapıyoruz. Ba. 
kımz ben, A vrupada bir turne
den geliyorum. Tamam üç ay bü
tün büyük şehirleri dolaştım. Kon 
feranslar verdim, henL cinsimi, bi
zi taklide davet ve teşvik ettim. 

- Cidden şerefli bir iş! Size bir 
snnl sormama müsaade eder mi
.. ? 

sınız .... 
-.Hay hay, sorunuz! .. , 
- Evli misiniz, yoksa bekh 

mı? .. 
- Evliyim, Mösyö... Karım 

lsviçrede partiler 
feshedildi 

. ~eme, 6 (A.A.) - Havas bil
dırıV'Or: 

. İsviçre federal korusevi komü
n.~c;t .. ve ~arsist Partilerinin her 
turlu faalıveıtini mcnetmistir. Ne 
şekilde olursa olsun saihsi Pl"O

pagandalar da memnudtli'. 

Antakya ve Denizli 
İzmir, 6 (A.A.) - Antaıkva 

ve Denizli tiıcareıt ve sanavi o
daları onuncu bmir enternasvo
nal fuarına ımüstalkilen iştirake 
"arar ~rdir • 

Dün Dahiliye Vekaletinden di
ğer Belediyeler ,gfüi sehrimiz 
Belediyesine de gön.derilen biT e 
•mirle plaka resminden ık.alan be
kayaların sür'atle tbir liste halın
de t~bit edilip gönderilmesi teb
liğ olurıımustur. ' 

Belediveler bu listeleri aY so-
nuna .kadar cıkarıp Dahilive 
Vekaletine R'l'>nderecclclerdir. Be-
lediye Reisli/!i. emri ooi?:altar:ı.:!{ 
kaymakamlıklara gönder1I11is \'<! 

sür'atle listelerin hazırlanmasını 
otaleı> etrnistir. Af veyayut tecil 
kararile heraber bu resmin taıh
sil .şeklinin de deği.stirilıınesi va-
ni benzine zaım suretile alınrna
Gl!1ı.? usul ittihazı da muhtemel 
ıW>rulınekted.ir. 



• 

uwa-• 
Yu•n:- ZIYA ŞAKIR t---. -

ARSLANI Ali ALLA HIN~ 

,. 

TE FRiKA No.' ı3ll..--
-' 

Ali, şehadet mertebesine va sı l 
olduğu gün, altmış üç yaşında idi 
Uzun süren bu ıJhrevi süku

neti. mereidin minaresinden 
yülıselmiye lbasbvan saıbah eza
nıruıı muhrik ıse.sleri ihliıl etti.. 
O zaman, odanın sfrkünu İıc;İnde 
de evvela bir inilti.. Ve sonra da 
:OOıfüvı andıran hafif bir tek
tıir sadası işitildi. Bu tekbir, Al
lalıa ve Resulüne karsı l>E6lenen 
saf ve pak ıl:ıir imanın en sam.i
mi ifadesi idi. Ve (Allalun A:LS
lanı) nın da SOı11 sözlerini tesk.il 
etmişti. 

.Alıdullah ibin .Abbas, hı~an 
b ir ııeslıe: 

- inna :ıınao.. Ve .hına ile}'hl 
raci un. 

Dedi. Ve sonra yatai!ın av• 
ucunıda1ı:i siyııtı örtüyü, (Enıirül
rnüminin Ali) nin bi:ru!ı n3sı ü
ıı:erine oe)riverdi 

* IBu hazin ölüm hadisesi. Olic-
reün 40 ıncı senesi Ramazan a
yının 21 inci ve Miladın 661 ın
ci senesi kanunusani avının 27 
ııci Riinü vukua ı?elıınisti. 

ilmin, faziletin ve kaıhraman
hiiın trmsali olan (Ali) şehadet 
mertebCGine vasıl olduitu C'lin. 
serefli hayatının altıınıs ti(:üncu 
yılını. henüz ilımal elımıştı. 

Bütün hayatı. sirldetli bir mü
zayaka ve maJıruıını yet •<.:mae 
ı?e<;misti. 41irak eıtiıi:i harpler
de de - ai<ır ve hafif olarak - yet
mişi mütecaviz vara alımıs ve o~k 
coJı: .kan dıôk:müstü. Bövle ol
makla beraber. tabiatın kendisi
ne baılısetımis oldı.ı.itu o hariku
lade kuvvet ve zindeı?ivi. öm
rünün son ı.?iinlerine kadar mu
hafaza eylemişti. 

Çektiiii zaruret ve sefalete ral\
men, bır kere bile taliinden si
kayet etın~. sevıııili zevcesi 
(Fatı.ma) ile geçırdii!i hayatı, 
dünyanın en !büyük saadeti bil
mişti. 

Onun en büyük şiarı, (fazilet) 
ve (merdlik) ti. Nitekim bunu, 
kendi hayatına kasdcclen aıda.ına 
da göstermiş .. V cfatını müteakip 
İbni Mülccın'in kafas; bir kılıc 
darbesile kesiler~k va•i yeti vt
t.ıne getirılınlşti. 

* 
Resulü Ekranı Efendimiz, bü

tün esbabı kiramını avrı. avrı 
takdir ederek heıo;ine birer se
re! payesi vermclJe beraber, 
(Ali) kadar ıhiç k.i.rnseve al.tı.b 
ııö.stermam~. Hiçbir hJ&J:m ve ak
raba.sını, onun derecesine yük
se 11ırnem.i.sti. 

Resulullah Efendimi2, (Ali) 
nin (Fatıma) nın (Hasan ve 
Hüseyin) in isimlerini saydlilt
tan sonra: 

- HCT kim ki bu dört sa}ısiye't 
ile ci.daldedir, ben de anınla ci
daldevim. Her ikim .ki •bunlarla 
&ul:h halindedir, !ben de onunla 
sulh halindeyim~ 
Buyurmuşlardı. 

Fatıma. (Ali) ile i7ıı:livacından 
sonra bir ııün Resulüllah Efen
dimizi ziyarete l!eJ.miıı, söz ara
mııda: 

- Ya Baba!.. (Ali), son dere
cede fakirdir. Dünva malı ola
rak, hiç bir seve malik deı!il -
dir. Ben de onun bu fakir ve 
zaruretine iştirak edivoruan. 

D€'1Ilişti. 
Resulüllah Efendimiz. (Fatı

ana) nın masumane bir eda ile 

söv ledii!i bu sözlere karsı .ııülüm
semis: 

- Ya Fatmıa!.. Cenabı Hak 
sana iki sev jlısan etti ki, bun
lara hiç ık.mısenin malik olması 
mümkün değildir... Biri. ha.ban 
(Mu!la.mmed Mustafa).. Diğeri 
de zevcin (Ali) dir. ı 

Hazreti (Ay~J rivayet _ eder 
Diye cevap verdi. 1 

ki.. Bir ıtün kendisi. R""ulu FJ<
rem Efenıdiıniz ile oturuyorrnus.. 
Ka"ıdan içeri, (Ali) ı?iriıı selam · 
vermis. ~ulüllah Efendimiz de: 

- Merhaba! .. Bi Seyyidül A
rab ... fll 

Dive, muka.bele etmis. 
Resulü Ek:reınin, (Ali) yi (Sev

Yiidül Arap) diye tavsif etmesi, 
(Avsel nin ııaribine .ııiderek: 

- Ya Re;uJı'.ıllaıh !.. Seyyidill 
Araıo, sen deifü misin? .. 

Diye. somıus... Fafıri kainat 
Efendimiz ııülümsiverek: 

- Ben deı>c vllıııtkvtııı;ıküiüA<.i 
- Ben yer yü:ııündeki alem 

oi!'ullarının (Seyyid) i vinı. (Alil 
ise. Arapların Sevvididir. 

Buvurnnuış. 
(Arkası vaT) 

rlJ Yani, MeThaba, ATaplann 
efendisi. 

DALGA UZUNLUGU 
TAP. ıt.71 m. 9445 Km. 20 Kw 
T .A.Q. 19,ol7 m. 15195 Km.20 Kw 
1648 DL U8 Km. U0 ltw. 

7 Ağustos Çarşamba 
7 .30 PTOf]Tam 
7.35 Hafif oTkestra U?Tleri 
8.- Ajans haberleri 
8.1 O Ev kadını - Yemek listesi 
8.20 Bando paT(a!.an (pi.) 
8.30 Kapanış 

* 12.30 Program 
12.35 Fasıl lıeııeti 
12.50 Aıans haberleri 
13.05 Fasıl he!leti 
13.20 Rad'l/O salon orke.trası 
14.-Kaııan~ 

* 
18.- Proqram 
18.05 Cazbant (pl.) 
18.40 TiiTk müziiii 
19.15 Konuşma (dış politika 

hadiseleri) 
19.30 Koşma ve semailer 
19.45 Ajans habeTleri 
19.45 Ajans habeTleri 
20.- TüTk müziQi 
20.15 TEMSiL: Düvenler dö -

nerken. 
20.55 Saz eseTleri 
21.15 Opeya potpurileri (pi.) 
21.30 Radııo qazetesi 
21.50 AmatÖT konserleri 
22.10 Oda müzicji (pl.) 
22 ,30 Ajans ltabeTleri 
22.45 Cazbant (pl.) 
23.25 Yannki pToqram 
23 .30 Kapanış 

,RASİT RIZA TİYATROSU 

HALIDE PİŞKİN BERABER 

7 a<'iustos caTşamba qü.nü akşamı 
Ü~kiidaT, Doiıancılar Amıarkta 

•ONLAR ERMJS MURADINA· 
VODVİL - 3 - PERDE 

-
' BOYOK TARIHi ROMAN~li_Q_, 

\ 

SEKERPARE SULTAN ' 
1 

1 

1 • 
1 Yar•n: M. SAMI KAR AYEL 1 

- ~ -. 
iFa'kat, dıüşmanları dunnadan l 

ardından çal1';worlar katlini tes
iıile u~aşıvorlarclı. 

Nihayet: Maksut pasavı azlet
tirdiler. Yerine Fıv\ip paşavı \a
'Yin ettirdiler. Maksut paşanın 
serian İstanbul ııelmesi emro
lundu. 
, Moc<Sut pasa, ht.anhula l((>ldi. 
Kadırgası saray burnuna yanaş
tı. Bir kaç top attı. 

O vakitler Mınır valilii!i bü
yük !bir makamdı. Maiyeti ve 
erkanı saraylara benııeri vardı. 

Maksut pasa toıı atarak ııel
ıd:iiti zaman Sultan İbrahıım. Yalı 
köşkünde idi. Derhal kendisine: 

-

- Maksut lkuJunuz .ııeldi. 

Diye hruber ııönderildi. Sul
tan İibrruhiım de: 

- Katleyleyinız kopei!i .. 
Diye emrini verdi. Zavallı Mak

sut paşa, karava avak ıbasar bas
maz yakasına cellaıttn yapıstı
ğını gördü. 

Pasa, sasınh. Kabahati ne idi? 
Ne /kusuru vardı? .. iBaihnvor
du: 

- Bırakın va.kamı? .. Padi.sa
ka sözüm var .. 

Cellat. aman.sızdı. El.indıe ke
ıncnd beiltliy<ırrlu.' Paşa, daha lıB.
la ba1bnvorou: 

- Bre ak;aik.lar .. Günahım ne-
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llasan 
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AJj 

J{~driye 

As.,r 
Necmi 

Hüseyin 
Musta!a 

Nuri 
Arı! 

Ntn; 

Abbas 
J"u .... ..,,wı.fa 

İl!et 

lV! usla ra 
Naeiye 

Ali Cemil 

• • 
İbrahim 
İh:ıan 

Niyaz.i 
CAbdurrahman 

Emine 
Rağber 

• 
• 

Mu:!tala 
İbrahim 

Sadettin 
Remzi 

Mustafa 
Mığırdiç 

Jialil 
4Büleyman 
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> 

Halim 

• 
Mustafa 
İstavri 

IIasan 
Halit 

Zehra 
Rıza 

Kadem 
Mahınut 

Emine 
Ali İmdat 

Avram 
Mehmet Ali 
Viktorya 
lli=ı 
Mehmet ali 
Bilini 

K. B. Z. 
İti Senesi İhb. No. L. K. L. K. L. K. 
-------
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Eyüp Maliye şubesi mükellellerinden yukarıda adı ve i11i1 ticatttg~h adresleri yaz.ılı sahıs1ar terki ticaretle yeni 
adreslerini bildirmemiş ve tebelltl~a salftbiycUi bir kimse göstermemi§ ve yapılan araştırmadn da bulunamamış 
olduklan.rıdan hlzalannda göstcrHen yıl12rn ait kazanç ve buhran vergilerini ve zamlarını havi ibıbarnamelerln biz-
zat kendilerine tebliği mümkün o1amamıştır. . 

Keyfiyet 3692 sayılı kamınu:tı 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere iliı.n olunur. (6997) 

Piye:sa ya çıkmı,tır. 
ecz.an• de bulunur. 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
CUdl'e • • .ııııttriJ'e mütelıaawı 

Adres: J:~. 'uiti Cafaioilo 
yotu'u tiifeslnde No. 43. Tel. US · ' 

dir? .. Ne isterısiz lbenıden .. Padi
şaha sözüm var .. 

Paşayı bo{?dular.. Ölüsünü 
Babı hümayun önüne attılar .. 
Şüphe yok ki ilk is olar~ ı>a
ı;.anın ernvalini kahı.ettiler.. 

Sultan İlbrah.i:rn, zevk ve sa
d isinden kalan zamanları in.san 
ıkatlcltimıekle geçirirken. Cinci 
hoca da haırıl, harıl ırüşvetleri 
alarak ıkadılar na>Jbet.tinniye ç,,,. 
lıı;ıyordu. 

Cinci hocanın Hnında Şey
ıhülisliiıın Ebu Saiıd Elf'Cndıinin 
h1ç ehemmiyeti voktu. Hatta o 
sırnda Kütahva lcadl!;ı vefat et
mıs. hoca efendi hazretleri Sev
ıhülisUmıa ılıaber ııöndererek: 

- Kütahyaya bir kadı ,gönder- ı 
sinler .. 

Diye eıriıir bu yu:rmuştu. 
Sultan lıbrabiıın. zevok:i; Cinci 

Hoca tantanası :için servet top
lamakla """'31?Ullerdi. Gmd se
feri !bütün ~tile devazv edi
'.'1'(1Id u. 

Giride serdar olarak S1l&htar 
Yusuf paşa ~erilmisti. Fa
l<at, Yusuf paşa ile ııaye't de
ıi:erli simalar da vaııdı iki, onlar 

Dr. Hafız Cemal 
(Lokman He:-ı:n) 

DAHtLıYE MÜT AHASSISı 
Divanyolu 104 

Çocuk Ileitırni 
Dr. Ahmet Ak!rn~urılıı 

Taluim·Talimhane l'alas No. 4 
Pazardan maada her ııün oaal 
15 den sonr.. Tel: 401;!7 

_ı_s T_A_N ı_u_L _B_E L_E o_ı Y_Es_ı. N_D_E H_l 
iaı. 1a1ımm 

teminatı bedeli 

Yıldız birinci yatı okulunım yıllık ihtiyacı için 16,wv adet 24,00 320,00 
ıJ'Umurta 

Motörlü vesaitin tamirinde kul1an1lmak üzere alnacak 22 101,28 1350,40 
kalem sa.raciye malzemesi 

Cerrahp:ışa hastahanesi için alınacak bir adet (İnductot- 73,50 980,00 
herm) cihazı 
Boğaziçinde Emirg5n maholle ve caddesinde 36 - 38 nu_ 52,50 700,00 
maralı jki binanın yıkım işi 

Bakırköy itfaiye garajlnın tam.iri için alınacak in~aat 43,65 582,00 
malzemesi 

Bakırköy K. ve B. Ş. Müdürlüğü binasındaki su motöril tu- 50,37 671,60 
lumbasınm değiştirilmesi ~i 

Sivrisinek ve sürfe mücadelesinde kullanılmak tiz.ere ah- 267,30 3564,00 
nacak 34. ton mazot 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayn, ay -
rı açık cksiltmiye konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Muamellııt Müdür1üliü 
kaleminde görülecektir. İhale 14/8/940 çarşamba günü saat 14 de Daimi En

eümende yapılacaktır. Taliplerin ille ..,,; teminat me~buz veya mektuplan ve 
bina hedminden gayrj işler için 940 y1lına ait Ticaret Odası vesikaları ile 
ihale günU muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (6692) 

da Karabata!k: Bev, Yenioeri ket
lh üdası Kara iM ur ad ağa, Ser
deııııeoti aj(am Deli Kurt iıdi. 

&tün bu kallıraınanlar Han
ye kalesini canla başla almıya 
çalışıyorlardı. Kan ve ate6 iı;::in
ıde kayaları oyaraık çarpışıyor

lardı. 
Hanyede _ııösterilen ııavretler 

harikuliıde idi. Her ihiicurnda bir 
çıok asker, top ve tüfenk a !eşi
le sehit d'iişü.'YQrdu. Bir defasın
da Türkler l aıi:mu ateşlediler.. 
A1.es tamam ibjr saat ver altında 
ika'Ylladı. Birdenbıre ortalık ade
ta zelzeleye uiıraıdı. 

Mavi bir duman semavırta yük
seldi. Taşlar ~k ~üne fırla
dı. Ve :svnra, yere öyle i:ıir vel
vele ile dökül.d'ii ki, metriBlerdle 
saklananlardan çoğu tas seııp.in
tileırile helak o.Jdu. Ş<jlit diisen-
lerin rnilctan !binlere i:ı~ ol
muştu. 

Tilrlı:ler, iH~ kalesind~ bu 
13bınla ııediıkler a(Zll!Ya mu -
vaffak olan.uşlal'dı. Han.ve ta
mam elli dört ııün onuJıa.sara e-
dikli. • 

Düsman mu.hasara esııası,,.ı., 

Türkler üzerine huruc hareka
tı yapıvordu. F akat. her defa
sında kanlı zayiat ile PİİSl<'Ürlü -
itiyordu. 
Tüı1kler, Hanyeyi ~ d6rt J!Üll 

mtdıasara ve hücumdan sonra 
kanlı ıbir OOiıu.sme neticesinde 
zaptettiler. 

S ultan tbralımı zafer h3'>erini 
aldı~ zaman tıam.unda idi. $e
!keroare ile cünll:ıfrs yaprvordu. 
Padişah, haanam Alemini pek 

severdi. Kendisi soyunUif 00-
künür harnana eirerdi. Cari.ve
ler tarafuıdan l!Ü2el ııöl'ldela- te
lker, teker soyulur.. Üzerlerine 
birer ince tül rop l!ivdirilerek 
i(:'eri salıverHirdi. 

Hamamda, padişahın lııuzunı

ııa ııiren her dilıber yanına vak
laşır .. Avak ve yer öı>er .. W.u
no arkasından cl'kllm sedire a
ıtar .. Havuzun başında sacları 00-
külür.. Ürvan oları>k bir devir 
yapar .. Devir bittikten sorıra .. 
Kendini havuza atarak vü:zıınive 
başlar.dı.. 

(Arkası var) 

7 - A~US'l'OS 114f 

Askerlik işleri 

336 doiumlu ve dalıa büyük 
doğumluların yoklamaları 
Fatih AskeThi< şubesinden: 
336 doıluımlularıa hunlarla mu

ıuneleye tabi da.i1a yü,;sek do -
gıııınlulardan lise ve muadili o
kullardan me-ıun olup da vük
sek tahsile devam etııni vecek o
lan tam e!ılivetnamelilerin yok
lamaları Beş;ktas askerliık şu
besinde teşkil edlilen askerlik 
meclisinde 5 aitu.stoo 940 dan 
20 aı!usf.osa kadar vtiklamaları 
Yapılaca•ktır. Bu evsafı haiz sıı
bami7.e kısa himıetlilerinin yok
lamaları yaptırılmak üzere hc
ımen şuıbeye ,gelımelerl ilim o
lunur. 

* Tütün ikramiyeleri 
verıliyor 

Eminönü Y eTli AskeTlik çu.
besinden: 

l - Elminönü askerlik subesin
de .kayıtlı haııp malulü subay ve 
eratile şehit yat.imlerinin 94-0 
ikramiyeleri a~a yazılı !!'Ün
lerde tevziatı yapılacaktır. 

2 - İ7.dıhama sebep verilme
mek için her şahsı nezdinde mev
cut ikramiye cüzdanında yazı
lı numaralarına J.?(ire saat 9 dan 
12 ve kadar müracaat etrnelerı. 

3 - 6/8/940 .salı .ııününden 
l:ıaslamnak üzere müracaat ede
cek (Harp malulü subaylar l 
den 50 numaraya kadar salı l!Ü
nü. 51 numaradan 100 e kadar 
çarşamba ıııünüı (ıHarp rnalfilü 
erler l den 50 ve :kadar per
şembe Jriinü, 51 den 109 a kadar 
cu.ma ı:ünü) (Şehit yetimler 12/ 
8/940 pazartesi l(tinü saat 9 dan 
12 ve kadar, 1 den 50 ve kadar 
salı, 51 den 100 e kadar carsam
!ba, 100 den 150 ve kaıdar per
sambe, 151 d>en 167 ve kadar cu
ma l!ÜnÜ iıkramiye cüzdan ve 
nüfus kahtlarile ıbirlikte e:elme
leri ilan olunur. 

* 
Beşiktaş AskeTlik şubesinden: 
l - Beşiktaş şuıbeslıırle ika -

yıt!ı malül suıbav ve eratla şe'nit 
yetimlerinin tütün ikramiyeleri 
asağıda vazıh tarillılerde Beeii<
tas kazası kayımakamlıkında ve
rilecektir. 

2 - İzdiıhama sebebivet ver
memek idn lheı1kesin cüzdanın
da yazılı nuıınalara ııöre saat 9 
dan saat 12 ve .k:ıdar müracaat 
edilmelidir' 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

7 Af!:s. 940 carsa.--nba ııün ü ma-
1 ül .subaylar, ~ AJ:ustos cuıma ıtü
nü maıül erler, 13 .A,ğustos salı 
sehit yetımleri, 14 ai?ustos çar
şamba malul subaylar, 16 aihıs
tos cuma malül erler, 20 ağustot 
sah selıi t yet.imleri, 21 aıi:ust<JS 
çarşamba ımalül subaylar, 23 a
inıstos cımıa malül erler. 27 a
i<ustoo salı SEhlt yetimleri. 28 a
inıstos oarşamba s6hi~ yetimleri 
2 eylül salı analül suiıavlar, 3 
eylül çarsaımıba malul erler, 5 
eylül Clll1la şelhit ,yetimleri. 9 
eylül salı sehit yetimleri. 

* Malfıl ve Şehit yetimlerini dav~ı 

Kadıköıı AskeTlik şu.besinden: 

Kaıd.ıktly a •<erlik subesi 940 
seneıs.ine ait tütün ikramiyesini 
asaıVda ıı&terilen ı.?iinlerd~ tev
zi edecektir. Tevzi ıtünlerinin 
;R'.aYTi ,ııiinlerde s®a-h <lftre pav
doouna .kaıclar nunnara almak i
çin sulıeve müracaat etmeleri, 
tevziatta pul ve nüfu<; cüzdan
ları ile üı;:er adet ince .kiıi'ııd'a cı
kanl:ıms :fntoitrai senedi resmi 
J(Ctimıeleri, RÜn haricinde tev
ziat vapılttruyac~ı. cımıa ve salı 
ııünleri 600ii yOOıın:lerinin. cu
martesi, ~a ızlinlet-i dıe 
malül subay ve eratın ikramiye
lerinin dahtılacaiiı ilfın olunur. 

lleşllı.lq İcra Memurhıiımdan: 

Beşiktaşta Abbasata Ressam Haın
cli bey sokak f No.lı han<!de iken 
balen ikametgAhı malUm olnuyan 
Naciye Özkana. 

Baker şirketinin zimmetinizde mü
tebaki alacagı olan 60 lira 75 kuru
şun maa n1asurJI ve ücreti vekfılet 
tahsiline mütedair adres.ine gönderi
len ödemt: emrine memuru tarafın

dan verilen meşrubata nazaran hAlen 
ika:metgAhuıızın rnalUm olmadığı veı 

i§'bu adreste olmadığınız bildirilmi.Ş 
olmakla bi.r ay zarfında borcu öde .. 
meniz ve mal beyanında bulunma
nız ve itirazınw bildirmeniz ve mal 

beyanında bulunmadığınız takdirde 
hapis ile tazyik olunacagınız ve jc
ra muamelesinin gıyabınızda yapıla
cağı ödeme emri makamına kainı ol-
mak üzere illin olunur. (28495) 

İmtiyaz Snhi!>i ve Neşriyat Dl
~ektörü: E. İZZET. Basıldık; yer' 

SON TELGRAF Basmıevi. 

1 adet 2000 linılık = 2000.- ıırı 
3 > 1000 > = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 > = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 > = 3750.- • 

210 > 25 > = 5250.- > 

Keşidelu: l •nbat, l mayı5, 
1 ağustos, 1 ikıneiteşrin tarih
lerinde yapılır. 

lstanbul Cumhuriyet müddeumimiliğinden: 
i.tanbul ceza ve tevkif evi lı:amyooeti için umacak 4500 litre benziD il• 

:tllO kilo muht.eı:U c:ins makine yağı açık eksiltmiye konulmuş ise de rnuaY"" 
y- günde lalip zuhur etmediğinden eksiltme on gün müddetle uzatılmı~tır. 

Muhammen bedel 1225 lira olup mtnoakkat teminatı 91 lira 92 kuruştur• 
J!:kııiltme 17/8;940 cumar\eei gönil saat 12 de AdUyc levazım daire<inde yapı• 

Jıı<:ak~liler prtııamey; !>er giln mesai saatleri dahilinde mez!tQr dairede ıll
rebf11rler. İsteklilerin yazılı gün ve saatte k:anunt vesikaları i1e birlikte Ad" 
\qe levaz.ım dairetio.dıe toplanacak komisyona mü.rncaatları ilfın olunur. 

-~ü.ll> 


